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 الشكر والتقدير

لص الشكر والعرفاف بالفضؿ والجميؿ إلى أستاذي الدكتور أتقدـ بخا
محمد فتوح أحمد أستاذ األدب بكمية دار العموـ الذي قبؿ اإلشراؼ عمى 
البحث وتوجييي في كؿ خطوة كنت أخطوىا في ىذا البحث ، وعمى ما 

األبوة وعموـ األستاذية ، جزاه اهلل تعالى عف البحث شممني بو مف عطؼ 
  ٓزاء وصاحبو خير الج

كما أتقدـ بخالص الشكر والتقدير إلى أستاذي الدكتور الطاىر أحمد 
مكي أستاذ األدب بكمية دار العموـ ، والشاعر الكبير األستاذ فاروؽ شوشة 
أميف عاـ مجمع المغة العربية بالقاىرة ، عمى تقضميما بقبوؿ مناقشة 

  ٓالباحث ، جزاىما اهلل خير الجزاء 
 الباحث
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 مقػػػػدمػة
تتجدد حيكية النص األدبي بتجدد القراءات كتنكعيا ، بحيث يبدك النص األدبي معيا ككأنو  

حقؿ تجارب كممارسات ، كيظؿ عرضة لمتجريب النقدم الذم ال يقؿ إبداعية عف النص في حد ذاتو 
نما ارتبط ىذا التنكع بالتقدـ المعرفي  ، كلـ يكف تعدد القراءات كتنكعيا باألمر المنتج مف الفراغ ، كا 

الذم يحققو اإلنساف بتجاربو كاستكشافاتو التي ترتبط تمقائيِّا بالحالة العقمية لصاحبيا مف ناحية 
  َكبظركؼ العصر الذم يعيشو كالمكاف الذم ينتمي إليو 

كلقد تطكرت العمكـ اإلنسانية في العقكد األخيرة تطكرنا كبيرنا في كؿ مجاالت العمـ دكف أف  
مف العمكـ ، بؿ لقد تجسد ىذا التطكر في صكرة التداخؿ المعرفي الكبير الذم شيدتو  ييستثنى منيا عمـ

العمكـ اإلنسانية ، بحيث يمكف القكؿ إف الحدكد بيف العمـك اإلنسانية قد ذابت ، كذلؾ بفضؿ التطكر 
ؿ الكبير في كسائؿ االتصاؿ كعمكـ االنترنت التي جعمت مف الككف عمى اتساعو قرية صغيرة يتكاص

  َأفرادىا ، كتتبلقى أفكارىـ كآراؤىـ دكف أف يعني ذلؾ غياب التميز كالخصكصية لدل كؿ فرد 
ككاف طبيعيِّا في ظؿ ىذا التداخؿ المعرفي أف تتطكر المعالجة النقدية لمنص األدبي ، كأف  

انية تتطكر النظرة إليو في ضكء ىذا التداخؿ المعرفي الكبير ، فقد كظفت إجراءات العمكـ اإلنس
المختمفة في دراسة النص األدبي الذم أصبحت النظرة إليو شمكلية ال تقؼ عند حد بنيتو المغكية 
نما كظفت كؿ العمكـ المعينة عمى الكلكج إلى عالمو ، ككاف أحدث المناىج األدبية في  كحدىا ، كا 

المتداخؿ  دراسة النص األدبي ىك ما عيرؼ بعمـ لغة النص ، أك لسانيات النص ، أك عمـ النص
االختصاصات ، إذ استعاف ىذا المنيج إلى جانب عمـ المغة بالعمكـ المختمفة مثؿ عمـ المغة النفسي 
كعمـ المغة االجتماعي ، كعمـ النفس اإلدراكي ، كعمـك الفمسفة كالمنطؽ ، كعمكـ االتصاؿ ، كغيرىا 

  َمف العمـك 
جراءاتو في دراسة كفي ضكء ىذا التنكع المعرفي لعمـ النص حاكؿ البحث ت  كظيؼ آلياتو كا 

النص الشعرم عند تيار الصنعة الشعرية في العصريف الجاىمي كصدر اإلسبلـ ، كقد عنكف لمبحث بػ 
" تيار الصنعة الشعرية دراسة نصية مقارنة بيف شعر الجاىمييف كالمخضرميف ؛ كألنو يكظؼ آليات 

، فذلؾ ما سكغ لو اختيار ىذا المكضكع لما  المنيج األدبي األحدث مف بيف مناىج الدراسة األدبية
يتميز بو شعر ىؤالء الشعراء مف الثراء كالخصكصية التي تعيف عمى دراستو في ضكء المنيج النصي 
، فضبلن عف أف الدراسات التي تناكلت شعر ىذا التيار الفني كانت مف القمة بحيث ال تصؿ عدتيا إلى 

دراسة قدمت في ىذا اإلطار ىي دراسة الدكتكر سيد حنفي أصابع اليد الكاحدة ، فقد كانت أقدـ 
حسنيف كعنكانيا : " مدرسة زىير في العصر الجاىمي كصدر اإلسبلـ " بكمية اآلداب جامعة القاىرة ، 
كىي دراسة تأريخية لشعر زىير بف أبي سممى مع تناكؿ شعر تبلميذه كبياف أكجو االتفاؽ كاالختبلؼ 
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فضبلن عف أنيا دراسة قديمة يعكد تاريخيا إلى عاـ ألؼ كتسعمائة كثمانية  في التكجو الشعرم عندىـ ،
كخمسيف ، كقد كظؼ فييا الباحث المناىج األدبية القديمة ذات النظرة األحادية لئلبداع الشعرم ، مما 

جراءاتو    َيعني بعدىا التاـ عف منيج ىذا البحث المستعيف بعمـ النص كآلياتو كا 
دراسة الباحث إبراىيـ محمد صالح بحر كعنكانيا " دراسة شعر أكس بف كمف ىذه الدراسات  

حجر كمدرستو " كىي دراسة ماجستير بكمية المغة العربية جامعة األزىر في عاـ ألؼ كتسعمائة 
كثمانيف ، كقد ركز فييا البحث عمى شعر أكس بف حجر كأثر الظركؼ الطبيعية كالسياسية كالثقافية 

، مع دراسة حياة الشاعر مف شعره ، كلـ يعرض لفف الشاعر كطريقتو في  في شعر أكس كتبلميذه
الشعر ، كمبلمح الصنعة فييا ، كما ماؿ إلى عقد المقارنات بيف شعر أكس كتبلميذه : زىير كالنابغة 
كالحطيئة ، كقد تجاىؿ شعر كعب بف زىير ، إلى جانب االتكاء عمى المنيج االجتماعي في الدراسة ، 

مناىج األدبية القديمة التي تتسـ بأحادية النظرة ، مع غمبة الناحية االنطباعية فيما أصدر كىك مف ال
  َمف أحكاـ نقدية عمى شعر أكس كتبلمذتو 

كمف ىذه الدراسات " الصكرة الفنية عند عبيد الشعر حتى نياية العصر األمكم : دراسة  
لكريـ ، بكمية دار العمكـ في عاـ ألؼ كتسعمائة تحميمية " كىي رسالة دكتكراه لمباحثة زينب فؤاد عبد ا

كسبعة كتسعيف ، كىي دراسة تتناكؿ جانبنا كاحدنا مف جكانب اإلبداع الشعرم عند ىذه المدرسة ، كىك 
جانب الصكرة الفنية كمبلمحيا في ضكء الرؤية أك الدراسة التحميمية ، كمف ثمة فقد كانت بعيدة عف 

تو كالشعراء الذيف ركز دراستو عمى إبداعيـ الشعرم ، كىـ الشعراء منيج ىذا البحث ، كأسمكب دراس
األربعة : أكس بف حجر كزىير بف أبي سممى ، ككعب بف زىير ، ثـ الحطيئة ؛ لما بينيـ مف أكاصر 
القربى كالتممذة ، كاالتفاؽ في كثير مف تكجيات إبداعيـ الشعرم كالمكضكعات التي تناكلكىا في 

  َشعرىـ 
جراءاتو  كقد حاكؿ  البحث أف يدرس شعر تيار الصنعة في ضكء مبادئ المنيج النصي كا 

كنظرتو الجديدة إلى النص األدبي عمى أنو بنية كمية تضـ مجمكعة متعددة مف المستكيات التي 
ا مترابطنا متماسكنا ذا رسالة تقتضي اإلخبار كالتكاصؿ مع المتمقي ،  تتضافر فيما بينيا لتبرز نصِّ

ذا كانت النظرة إلى النص عمى أنو بنية كمية فضبل عف اال رتباط بالسياؽ الذم تخمؽ فيو النص ، كا 
ذات مستكيات متعددة ، كىذه البنية الكمية تتخذ مف المغة المبنات التي تعطييا الييئة الكمية ؛ كاف البد 

ـ يستغف عنو مف دراسة ىذه المبنات بمستكياتيا المعركفة في المسانيات بػ " نحك الجممة " الذم ل
نما ػ كما ذىب ركاده ػ إلى حاجتو الشديدة لمكصؼ الدقيؽ  المنيج النصي مع نظرتو الكمية لمنص ، كا 
لمسكيات البناء النصي كىي مستكيات : الصكت كالمفظ كالتركيب كالداللة كالصكرة المجازية التي رآىا 
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كاقعي ، كالمغة المجازية أك البحث قارة في المنيج النصي ؛ ألنو يدرس المغة في االستعماؿ ال
 َالتصكيرية كاحدة مف مستكيات المغة الكاقعية 

كلكؿ ذلؾ اقتضت خطة البحث أف تشتمؿ بعد ىذه المقدمة عمى تمييد درس فيو عمـ    
النص كمعاييره التي تتـ في ضكئيا نصية النص ، كبابيف يضـ كؿ كاحد منيما أربعة فصكؿ ، كذلؾ 

 عمى النحك التالي : 
  ٓدمة مق 
 ٓتمييد   
 ٓأواًل : النص وعمـ المغة النصي    
  ٓثانًيا : تيار الصنعة   
 الباب األوؿ : مستويات البناء الشعري  
 الفصؿ األوؿ : المستوى الصوتي   
 مدخؿ    
 المبحث األوؿ : القيـ اإليحائية لألصوات     
 المبحث الثاني : الوزف الشعري عند شعراء الصنعة     
 المبحث الثالث : القافية     
 الفصؿ الثاني : المستوى المفظي   
 مدخؿ : مفيـو المفظة وأىميتيا في النص الشعري    
 المبحث األوؿ : البنية المغوية     
 المبحث الثاني : البنية الصرفية     
 المبحث الثالث : البنية الداللية     
 الفصؿ الثالث : المستوى التركيبي   
 ؿ مدخ    
 المبحث األوؿ : البنى الخبرية     
 أواًل : بنية التوكيد     
 ثانًيا : بنية العدوؿ :    
 ػ التقديـ والتأخيرٔ     
 ػ الحذؼ ٕ     
 ػ الزيادة ٖ     
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 المبحث الثاني : البنى اإلنشائية :    
 ػ األمرٔ     
 ػ النييٕ     
 ػ االستفياـ ٖ     
 ػ النداءٗ     
 لتمني ػ ا٘     
 ػ تداخؿ الخبر مع اإلنشاء ٙ     
 الفصؿ الرابع : الصورة الشعرية   
 مدخؿ : مفيـو الصورة وأىميتيا ووظيفتيا في النص الشعري     
 المبحث األوؿ : الصورة الجزئية :    
 ػ التشبيو ٔ      
 ػ االستعارة ٕ      
 ػ الكناية ٖ      
 :المبحث الثاني : الصورة الكمية     
 أواًل : الصورة القصصية       
 ثانًيا : الصورة الوصفية       
 الباب الثاني : التحميؿ النصي  
 مدخؿ     
 الفصؿ األوؿ : الترابط النصي    
 المبحث األوؿ : بنية الحضور / الغياب     
 المبحث الثاني : بنية الخطاب     
 المبحث الثالث : بنية الربط      
 لرابع : بنية التكرار المبحث ا     
 الفصؿ الثاني : انسجاـ النص    
 المبحث األوؿ : بنية العمو :      
        
 المبحث الثاني : بنية التفرد :       
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 المبحث الثالث : بنية المفارقة :     
         
 المبحث الرابع : بنية الزىو      
         
 الفصؿ الثالث : التناص    
 مدخؿ      
 المبحث األوؿ : التناص الداخمي      
 المبحث الثاني : التناص الخارجي      
 المبحث الثالث : تناص األمثاؿ      
 المبحث الرابع : التناص الديني      
 الفصؿ الرابع : النص والسياؽ :   
 مدخؿ      
 المبحث األوؿ : سياؽ الكـر     
 مرأة العاذلةالمبحث الثاني : سياؽ ال     
 المبحث الثالث : سياؽ الموت     
 المبحث الرابع : سياؽ المعتقد الديني     

 الخاتمة :  
كفييا عرض البحث ألىـ النتائج التي تكصؿ إلييا ، مع عرض المقترحات التي عنت أىميتيا  

   َلمباحث عند دراستو لمادة البحث 
 المصادر والمراجع :

ادر كالمراجع التي أعانتو عمى إنجاز ميمتو ترتيبنا ألفبائيِّا ، بدأ أكالن قاـ الباحث بترتيب المص 
بذكر مصادر البحث كىي دكاكيف شعراء البحث األربعة كشركحيا ، ثـ المراجع العربية القديمة ، 

  َ فالمراجع العربية الحديثة ، فالمراجع المترجمة ، فالمراجع األجنبية ، فالرسائؿ العممية   ثـ الدكريات
كالباحث إذ ينيي عممو يتكجو إلى ا تعالى راجينا التكفيؽ كالسداد ، إنو سبحانو نعـ المكلى  

  َكنعـ المعيف 
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 أواًل : النص وعمـ المغة النصي
ك شيدت المناىج العممية التي تتناكؿ النص األدبي بالدرس كالتحميػؿ تطػكرنا كاسػع المجػاؿ ، كىػ

تطػػػكر ال يقػػػؿ فػػػي أىميتػػػو كقيمتػػػو عػػػف التطػػػكر اليائػػػؿ فػػػي العمػػػـك العمميػػػة كالطبيعيػػػة كعمػػػـك الحاسػػػب 
كاإلنترنت ككسائؿ االتصاؿ التي أصػبح العػالـ فػي ظميػا أشػبو مػا يكػكف بقريػة ككنيػة صػغيرة ، يسػتطيع 

  َالمرء أف يحيط عممنا بما يحدث في كؿ ربكعيا دكف أف يغادر مجمسو 
احػػػد مػػػف تمػػػؾ العمػػػكـ التػػػي لحقيػػػا التطػػػكر الػػػذم بػػػدأ منػػػذ بػػػدايات القػػػرف العشػػػريف   كعمػػػـ المغػػػة ك  

كاسػػتمر ىػػذا التطػػكر حتػػى تمخػػض عػػف مجمكعػػة كبيػػرة مػػف المنػػاىج المغكيػػة التػػي تتعامػػؿ مػػع الظػػكاىر 
المغكية تعامبلن ينطمؽ مف إجراءات كمبادئ كؿ منيج مف ىذه المناىج المغكية التي كاف أحدثيا حضكرنا 

لساحة المغكيػة كاألدبيػة المعاصػرة ىػك عمػـ المغػة النصػي ، أك عمػـ لغػة الػنص   أك عمػـ الػنص ، عمى ا
ككميا تراكيب لغكية تشير إلى ىذا المنيج األحدث مػف بػيف المنػاىج المغكيػة ، فيػك " فػرع عممػيّّ بكػر ، 

مف القرف العشريف ػ تشكَّؿ تدريجيِّا في النصؼ الثاني مف الستينيات ، كالنصؼ األكؿ مف السبعينيات ػ 
ػػا ، كتشػػيد المراجػػع المتخصصػػة الػػكفيرة عمػػى القػػدر الكبيػػر  كمنػػذ ذلػػؾ الكقػػت بػػدأ يزدىػػر ازدىػػارنا عظيمن
الػػذم شػػارؾ بػػو ىػػذا الكافػػد الجديػػد مشػػاركة فعالػػة مػػع العمػػـك المغكيػػة فػػي اسػػتمرار تطػػكر عمػػـ المغػػة عمػػى 

   َ(  ُكجو اإلجماؿ " )

جراءاتو عند التعامؿ مع النصكص األدبية تغيرت كمع بركز عمـ لغة النص كتكظيؼ م  بادئو كا 
النظرة النقدية إلى النص األدبي ، إذ أصبح ىذا النص مػع المػنيج الجديػد كحػدة كميػة ، أك كحػدة كبػرل 
تضـ مجمكعة مف الكحدات الصغرل التي تترابط فيما بينيا لتككف ىذه الكحدة الكبرل / النص ، كبذلؾ 

التػػػي كانػػػت تميػػػؿ إلػػػى تفتيػػػت الػػػنص األدبػػػي إلػػػى مجمكعػػػة مػػػف المسػػػتكيات : اختفػػػت النظػػػرة القديمػػػة 
الصػػكتية كالصػػرفية كالمعجميػػة كالتركيبيػػة كالدالليػػة ، كال يعنػػي اختفػػاء ىػػذه النظػػرة مػػف منػػاىج التحميػػؿ 
النصي عدـ حاجة ىذه المناىج إلييا ؛ ذلؾ أف عمـ لغة النص في حاجة شديدة إلى كصػؼ دقيػؽ لكػؿ 

نػػػة لبنيػػػة الػػػنص : صػػػكتية   صػػػرفية ،  معجميػػػة   نحكيػػػة ، دالليػػػة ، تمػػػؾ التػػػي تػػػؤدم الكحػػػدات المكك 
كيفياتيا المحتممة دكرنا بارزنا في طرزو نصػية ، كبشػركط اتصػاؿ معينػة ، كمػف ثمػة " ال مبػرر النفصػاؿ 
 عمـ لغة النص عف عمـ لغة الجممة ؛ ألف العبلقة بينيمػا عبلقػة تكامميػة ، ككػذلؾ ألف بحػكث عمػـ لغػة

نػػي البحػػث بتمػػؾ المسػػتكيات المغكيػػة ِالجممػػة شػػرط جػػكىرم لمدراسػػات المغكيػػة النصػػية ") ( كألجػػؿ ذلػػؾ عي
 َكبالكصؼ الدقيؽ لكؿٍّ منيا في بابو األكؿ 

كقفػػات مسػػتأنية ، كبػػرزت فػػي دراسػػاتيـ  Textكلقػػد كقػػؼ عممػػاء الػػنص أمػػاـ مصػػطمح الػػنص  
لػػػؾ االخػػػتبلؼ إلػػػى تعػػػدد االتجاىػػػات النصػػػية النصػػػية تعريفػػػات مختمفػػػة ليػػػذا المصػػػطمح ؛ كلعػػػؿ مػػػرد ذ

                                                 
1

الطبعة  ّ، ترجمة كتعميؽ د/ سعيد حسف بحيرم  ّفكلفجانج ىاينو ماف ك ديتر فييفجر : مدخؿ إلى عمـ لغة النص ص - 
  1 اىرةـ ػ زىراء الشرؽ ػ القََِْاألكلى 

2
  1  ٔالسابؽ ػ ص  - 
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كتنكعيا إلى درجة أنو " ال يكجد تعريؼ معترؼ بو مف ًقبىؿ عدد مقبكؿ مف الباحثيف مف اتجاىات عمػـ 
( كبػرغـ تعػدد ىػذه التعريفػات كاختبلفيػا ، فتنيػا تكػاد ُبشػكؿ مطمػؽ " )Text linguisticsلغة النص 

ة االتصػػاؿ / التكاصػػؿ باعتبػػاره خاصػػية مػػف خصػػائص تجمػػع عمػػى أف الػػنص إنمػػا ييسػػتعمؿ فػػي عمميػػ
ػا بالغنػا ىػي كظيفػة  المغات ، بؿ إف " مف أىـ كظػائؼ المغػة التػي نػادل بيػا جاككبسػكف ، كأكالىػا اىتمامن

(   كنظريػػة التكاصػؿ تينسػػب إلػى كمػػكد ِالتكاصػؿ التػي تتػػيح لئلنسػاف االتصػػاؿ بغيػره مػػف بنػي جنسػو " )
ا كتابنػػا شػرحا فيػػو النظريػة ، كقػد اسػػتندا فػي رؤيتيػا إلػػى نمػكذج اإلخبػػار شػانكف ككاريػف كيفػػر المػذيف قػدم

عبػػر التمغػػراؼ، كحػػاكال تكسػػيع مجػػاؿ تطبيقيػػا مػػف خػػبلؿ نظريػػة رياضػػية تمكنيمػػا مػػف تحقيػػؽ التكاصػػؿ 
( كينطبػؽ ىػذا المفيػكـ عمػى أجيػزة ّالذم عرفاه بأنو " كؿ نسؽ يستند إليو فكر معيف ليؤثر في غيره" )

لية ، كما ينطبؽ في اآلف ذاتو عمى أجيزة النشػاط البشػرم ، كمنيػا النشػاط المغػكم باعتبػاره التكاصؿ اآل
   َمف كسائؿ التكاصؿ البشرم 

كىذا االتصاؿ يستدعي في النص أف يككف محمبلن بمعنى ما يتـ تبادلو بيف المرًسؿ كالمتمقي ؛ 
" الفقػػػرة المغكيػػػة المنطكقػػػة   أك  كلػػػذلؾ جػػػاءت تعريفػػػات الػػػنص متضػػػمنة ىػػػذه الكظيفػػػة الدالليػػػة ، فيػػػك

المكتكبة ، كيقصد منو أف يككف  تعبيرنا لغكيِّا محايدنا ألم امتداد لغػكم مشػتمؿ عمػى لغػة كصػفية ينظػر 
  َ( ْإلييا عمى أنيا كحدة داللية ، كليست كحدة نحكية أك قاعدية " )

اه مػػف خػػبلؿ نظػػرة بينمػػا كػػاف تعريػػؼ كػػؿ مػػف ركبػػرت دم بكجرانػػد كدريسػػمر جامعنػػا ، فقػػد عرفػػ 
إجرائية ركعيت فييا كؿ المستكيات المغكية عمػى أنػو " حػدث لغػكم صػريح تجتمػع فيػو المعػايير السػبعة 

، Coherence، كالػػػتبلحـ الػػػداللي أك الحبػػػؾ  Cohesionأك التػػػرابط النحػػػكم  لمنصػػػية ، كىػػػي السػػػبؾ
،  Intentionalityمػف الػنص كىذاف المعياراف يمػثبلف الركيػزة األساسػية لمنصػية ، كالقصػد أك اليػدؼ 

، كالتنػػػػػػاص  Situationality، كالمقاميػػػػػػة  Informativity، كاإلخباريػػػػػػة Acceptabilityكالقبػػػػػػكؿ 
Intertextuality (ٓ )َ  

كالحػػؽ أف مراعػػاة تحقػػؽ ىػػذه المعػػايير السػػبعة فػػي الػػنص إنمػػا ىػػي مظيػػر مػػف مظػػاىر تػػداخؿ 
الشػػػعر كالببلغػػػة كاألدب كاألسػػػمكب : مػػػع عمػػػـك العمػػػـك اإلنسػػػانية مػػػع عمػػػـ لغػػػة الػػػنص الػػػذم " تػػػداخؿ 

ف تشتغؿ بالنصكص فػي المقػاـ األكؿ ، كاالجتماع كالنفس كالفمسفة كالمنطؽ  كغيرىا مف العمـك التي  كا 
 َ( ٔاختمفت غاياتيا كأىدافيا باختبلؼ مبادئيا كتصكراتيا الخاصة " )

                                                 
  َـ ُٕٗٗػ لكنجماف  ُػ ط َُُد/ سعيد حسف بحيرم : عمـ لغة النص : المفاىيـ كاإلجراءات ص  - ُ
  َـ المؤسسة الجامعية بيركت ُّٗٗ ُط ْٗفاطمة بركة : النظرية األلسنية عند ركماف جاككبسكف ص  - ِ
  َـ  ََِٓػ منشكرات كمية اآلداب بالرباط  ُٗمقييا عند العرب ص إدريس بممميح : المختارات الشعرية كأجيزة ت - ّ
ْ - -Sylvia Chalker , Edmund Weiner : The Oxford Dictionary of English Grammar- pّٗٔ-ّٕٗ 

Oxford university  press ُْٗٗ  َ  
ٓ - Kirsten Malmkjaer : The Linguistics Encyclopedia- P-ّْٔ-  London And New York ُٗٗٔ  
  َـ َََِديسمبر ّٖج/ َُمج ُّٕد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة /مجمة عبلمات في النقد ص  - ٔ
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جراءاتيػا عنػد  التعامػؿ مػع الػنص، كىػك تعامػؿ  كقد أفاد عمـ لغة النص مف مبادئ ىذه العمكـ كا 
نمػػا يتعػػداه إلػػى مػػا ىػػك أكثػػر مػػف ذلػػؾ ،  ال يقػػؼ فقػػط عنػػد مػػا ييعػػرؼ بنحػػك الجممػػة ككصػػؼ بنياتيػػا ، كا 

( ؛ ألف الػػنص المغػػكم ُحيػػث االىتمػػاـ " بالعمميػػات التػػي بكاسػػطتيا يتحقػػؽ اسػػتعماؿ المغػػة اإلنسػػانية " )
( ممػا يعنػي أف ىنػاؾ سػياقنا يػرد ِاعؿ اتصػالي " )عبارة عف " مجمكع اإلشارات النصية التي ترد في تف

عمػى يػد Contextual Approach السػياقي المػنيج كقد ظيػر النص فيو ، كيسيـ في فيمو كتفسيره، 
فػي فيػـ النصػكص كتحديػػد  احاسػػمن  اجعػؿ لمسػياؽ دكرن فيػرث الػذم أكػد عمػى الكظيفػػة االجتماعيػة لمغػة، ك 

فػػي  غيرىػػاف عبلقػػة الكممػػة مػػع ؛ ألالمعاصػػركف اتالمسػػانيء عميػػو عممػػااتفػػؽ مػػا  كذلػػؾاأللفػػاظ،  دالالت
أف المعنػػى ال ينكشػػؼ إال مػػف خػػبلؿ تسػػييؽ الكحػػدة المغكيػػة، أم كمػػا" معناىػػا،  ىػػي التػػي تحػػدد الػػنص

دالالت الكممات تتطمػب تحمػيبلن لمسػياقات التػي تػرد فتف دراسة كمف ثـ  (ّ)" كضعيا في سياقات مختمفة
  َو البحث ضمف بابو األكؿ ( كذاؾ ما سكؼ يدرسْفييا )

 وتفصيميا :  standards of textuality معايير النصية 

ذىػػب الػػدكتكر سػػعد مصػػمكح إلػػى أنػػو عنػػد دراسػػة المعػػايير السػػبعة التػػي جعميػػا ركبػػرت دم بػػك  
 جراند كدريسمر لنصية النص تبيف أنو يمكف تقسيميا عمى النحك التالي :

  Coherenceكالتبلحـ  Cohesionلسبؾ ػ ما يتصؿ بالنص كىما معيارا : اُ 

ا لمنص ، أـ مستعمبلن ، كىما معيارا : القصد ِ  ػ ما يتصؿ بمستعممي النص ، سكاء أكاف منًتجن
Intentionality  كالقبكؿ ،Acceptability  َ  

ػ ما يتصؿ بالسياؽ المادم كالثقافي المحيط بالنص ، كذلؾ معايير : اإلعبلمية أك اإلخباريػة ّ 
Informativity   كالمقاميةSituationality  ثـ التناص ،Intertextuality (ٓ: ) 

 :  Cohesionػ السبؾ ، أو الترابط النحوي ٔ
السػػبؾ أك " التماسػػؾ كالتػػرابط النحػػكم بالطريقػػة التػػي يػػتـ مػػف خبلليػػا ربػػط الػػدكاؿ معيػػار يتعمػػؽ  

ي سػبيؿ إنتػاج نػصٍّ ذم مغػزل  المغكية في سمسمة متماسػكة الحمقػات بحيػث يػؤدم بعضػيا إلػى بعػض فػ
، أك ىػػػك " يتعمػػػؽ بكيفيػػػة ربػػػط مككنػػػات سػػػطح الػػػنص ، أم المفػػػردات ؛ إذ إنيػػػا تتػػػرابط ( ٔأك ىػػػدؼ )

( ، كىػػك " يترتػػب عمػػى إجػػراءات ٕبعضػػيا بػػبعض مػػف خػػبلؿ عبلقػػات كقكاعػػد نحكيػػة فػػي المقػػاـ األكؿ )

                                                 
  َػ القاىرة ُٖٗٗعالـ الكتب  ٕٔركبرت دم بكجراند : النص كالخطاب كاإلجراء ػ ترجمة د/ تماـ حساف ص  - ُ
 َ  ٕإلى عمـ لغة النص ػ سابؽ ػ ص  فكلفجانج ىاينو ماف ك ديتر فييفجر : مدخؿ - ِ
  َـ ػ القاىرة ُّٗٗ/ ْػ عالـ الكتب ػ ط ٖٔد/ أحمد مختار عمر : عمـ الداللة ص  - ّ
 َ  ٗٔالسابؽ ص  - ْ
  َـ ُُٗٗيكليك/   ِ، ُع َُمج  ُْٓد/ سعد مصمكح : نحك أجركمية لمنص الشعرم : فصكؿ ص  - ٓ
ٔ - Kirsten Malmkjaer : The Linguistics Encyclopedia-p-ّْٔ  
  َ  َُٕد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ سابؽ ػ ص  - ٕ
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ى البلحػػؽ ، بحيػػث يحقػػؽ ليػػا تبػػدك بيػػا العناصػػر السػػطحية عمػػى صػػكرة كقػػائع يػػؤدم السػػابؽ منيػػا إلػػ
ذا كانػػت المفػػردات أك العناصػػر السػػطحية تتػػرابط مػػف خػػبلؿ القكاعػػد النحكيػػة ، ُالتػػرابط الرصػػفي " ) ( كا 

ا إال إذا تحقؽ ليا مف كسائؿ السبؾ ما يجعؿ النص محتفظنػا بكينكنتػو كاسػتمراريتو   فتنيا " ال تشكؿ نصِّ
نحػكم ، كيتحقػؽ االعتمػاد فػي شػبكة ىرميػة كمتداخمػة كيجمع ىذه الكسائؿ مصطمح عاـ ىك االعتماد ال

مف األنكاع ىي : االعتماد داخؿ الجممة ، االعتماد فيما بيف الجمؿ ، االعتماد فػي الفقػرة أك المقطكعػة  
( ، كتكفػػؿ كسػػائؿ التػػرابط ِاالعتمػػاد فيمػػا بػػيف الفقػػرات أك المقطكعػػات ، االعتمػػاد فػػي جممػػة الػػنص " )

  َاصية االمتداد األفقي مما يكثؽ صمتيا بخاصية االستمرارية لمنص خ المتنكعة النحكم
 :  Coherenceػ الحبؾ أو التماسؾ الداللي ٕ

الحبؾ أك التماسؾ الداللي مرتبط ببنية معيار السبؾ متعمقنا بسطح النص ، فتف معيار إذا كاف  
الدالليػة التػي تتجمػى فػي االسػتمرارية  ََالعمؽ ، كىك " يختص باالستمرارية المتحققة في عػالـ الػنص 

كيػػتمخض ىػػذا  (ّالرابطػػة بػػيف ىػػذه المفػػاىيـ " ) Relationsكالعبلقػػات  Conceptsمنظكمػػة المفػػاىيـ 
الترابط الداللي بيف األبنية النصية المختمفة عف " بنية داللية كبرل متبلحمة األجزاء منسجمة العناصر 

فيـك ىنػػػا البنيػػػة المعرفيػػػة التػػػي تحقػػػؽ الكحػػػدة ، ييطمػػػؽ عمييػػػا : بنيػػػة مضػػػمكنية /معرفيػػػة ، كيقصػػػد بػػػالم
أمػػا العبلقػػات الرابطػػة بػػيف المفػػاىيـ، فيػػي : السػػببية كتخػػتص برصػػد الظػػكاىر الرابطػػة  َ( ْكالتركػػب " )

بيف المفردات كالجمؿ، كالزمنية كىي تيتـ برصد التغاير الزمني بيف المفردات، كبيف الجمؿ، كبياف أثػر 
، كاإلبداليػػػة التػػػي يػػػتـ مػػػف خبلليػػػا إدراؾ القيمػػػة المغكيػػػة الناتجػػػة عػػػف ذلػػػؾ عمػػػى البنيػػػة الكبػػػرل لمػػػنص 

اسػتخداـ الػػدكاؿ المغكيػػة المرتبطػػة فيمػػا بينيػػا مػػف خػػبلؿ العبلقػػة اإلبداليػػة ، كالمقارنػػة التػػي تشػػير إلػػى مػػا 
بيف التراكيب الجممية مف تغاير ، كأثر ذلؾ فػي بنػاء الػنص ، ثػـ التضػمف الػذم يشػمؿ عبلقػات : الكػؿ 

  َزء كالممكية كاإلجماؿ كالتفصيؿ كالج
 

 :  Intentionality ػ القصدية ٖ
أجمعػت التعريفػػات التػػي كضػػعيا العممػػاء لمػػنص عمػػى دكره فػػي عمميػػة التكاصػػؿ، أم أف لممبػػدع  

ىػػػدفنا محػػػددنا مػػػف نصػػػو؛ كلػػػذلؾ كانػػػت القصػػػدية، شػػػرطنا أساسػػػيِّا لكػػػؿ أنػػػكاع التكاصػػػؿ كيػػػرتبط القصػػػد 
كذاؾ مػػا يؤكػػده بكجرانػػد مػػف أف القصػػد " يتضػػمف مكقػػؼ منًشػػ  الػػنص مػػف بمعيػػارم: السػػبؾ كالحبػػؾ ، 

ػا يتمتػع بالسػبؾ كااللتحػاـ، كأف مثػؿ ىػذا الػنص  ككف صكرة ما مػف صػكر المغػة قيًصػدى بيػا أف تكػكف نصِّ
( كال شػػؾ فػػي أف حػػرص المبػػدع ٓكسػػيمة مػػف كسػػائؿ متابعػػة خطػػة معينػػة لمكصػػكؿ إلػػى غايػػة بعينيػػا " )

                                                 
 َ  َُّركبرت دم بك جراند : النص كالخطاب كاإلجراء ، تر  د/ تماـ حساف ػ سابؽ ػ ص  - ُ
 َ  ُْٓد/ سعد مصمكح : نحك أجركمية لمنص الشعرم ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َالسابؽ ػ الصفحة نفسيا   - ّ
  َ   ُّٕد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ  َُّركبرت دم بكجراند : النص كالخطاب كاإلجراء ػ سابؽ ػ ص  - ٓ



 

14 

ػػا كبالدرجػػة عينيػػا عمػػى دكاـ التكاصػػؿ مػػع المتمقػػيعمػػى إنتػػاج نػػصٍّ متما ليػػذا  سػػؾ متػػرابط يجعمػػو حريصن
ا أـ غير متخصص    َ النص سكاء أكاف ىذا المتمقي متخصصن

 :  Acceptabilityػ المقبولية ٗ
ػا مترابطنػا كمتماسػكنا ذا فائػتعمؽ بمكقؼ المتمقي مػف الػنص ،كىي ت  دة أك أك " مػف أف يتكقػع نصِّ

( ُأك ييعنى بالمشاركة في إطار خطػة أك تخطػيط مشػاركةو مػا كاضػحة " )سب معرفة ،أىمية ؛ حتى يكت
، كىذا المعيػار يضػعنا أمػاـ أطػراؼ العمميػة اإلبداعيػة الثبلثػة: المبػًدع كالمتمقػي ، ثػـ الػنٌص الػذم يحػدد 

ذا كانػػت ىػػذه السػػيا قات نكعػػو كسػػياقو االجتمػػاعي كالثقػػافي مػػدل قبػػكؿ المتمقػػي ليػػذا الػػنص أك ذاؾ ، كا 
  َغير لغكية ، فتف ليا دكرنا كبيرنا في خاصية التكاصؿ التي يقكـ بيا النص 

 : Informativityـ اإلخبارٌة / اإلعالمٌة 5

إف النص يحمؿ داللة ما ، أك مجمكعة مف الدالالت التي يريد المبدع أف يكقؼ المتمقي عمييا  
ف كانػػت تتػػداخؿ فػػي ، كلػػذلؾ كػػاف مػػف الحػػتـ أف يكجػػد ىػػذا المعيػػار مػػف بػػيف معػػايي ر النصػػية ، كىػػك كا 

تكصيفو عكامؿ لغكية كأخرل غير لغكية ، فتنو يختص بنكع المعمكمة التي يقػدميا الػنص ، أك يريػد أف 
يخبػػر بيػػا ، كمػػدل التػػأثير الػػذم تتركػػو ىػػذه المعمكمػػة عمػػى المتمقػػي ، ثػػـ أمػػر آخػػر يشػػير إليػػو معيػػار 

نص ، كمعرفتيا ، أك عدـ معرفتيا   كما أف اإلخبارية " اإلعبلمية ، كىك مدل تكقع المتمقي لعناصر ال
تتعمؽ بتشكيؿ تيمة النص أك مكضكعو ، إذ تيعػد تيمػة الػنص تكثيفنػا   أك تجريػدنا لمضػمكنو، كيمكػف أف 
يينظػػػر إلػػػى كصػػػؼ النشػػػاط أك الحركػػػة التػػػي ينتجيػػػا الػػػنص باختصػػػار المقاصػػػد المعبػػػر عنيػػػا لغكيِّػػػا، 

  َ( ِمية تشكيؿ لتيمة النص " )كتجريدىا أك تكثيفيا بأنو عم
 :  Situationalityالمقامية ػ ٙ

تيعدُّ المقامية أك المكقفية رابع المعايير اليامة التي تقكـ عمييا النصػية ، كىػي : السػبؾ كالحبػؾ  
كالقصػدية ثػػـ المكقفيػػة التػػي تشػػير بشػكؿ مباشػػر إلػػى أف الػػنص أيِّػػا كػاف نكعػػو ال يمكػػف أف يفيػػـ إال فػػي 

أك سػػػػياؽ حػػػػدث فيػػػػو الػػػػنص ، كىػػػػذا مػػػػا يشػػػػير إلػػػػى دكر السػػػػياقات الحضػػػػارية كالثقافيػػػػة ظػػػؿ مكقػػػػؼ ، 
كاالجتماعية التي برز فػي ظميػا الػنص ، كالتػي تػؤثر بػدكرىا عمػى البنيػة المغكيػة كالدالليػة لمػنص ، كمػا 

المػراد يتـ فيو رعاية حالة مستعممي المغة الذيف يتمقكف ىذا النص ، كأثر ىذا التمقي عمى تحديد المعنى 
  َمنو ؛ ألف معنى العبارة إنما يتحدد باستعماؿ المتكمـ لمغة 

كلممقاميػػة دكرىػػا فػػي التكاصػػؿ ؛ ألف " المنطكقػػات المغكيػػة تيػػدؼ فػػي العػػادة إلػػى اإلسػػياـ فػػي  
االجتماعيػػة كالثقافيػػة كالحضػػارية ( ممػػا يعنػػي حضػػكر كػػؿ السػػياقات ّاالتصػػاؿ كالتفاعػػؿ االجتمػػاعي " )
                                                 

  َ  ُٕٕد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ  ُٕٗالسابؽ ص  - ِ
  َ  ُُْ/ سعيد حسف بحيرم ػ سابؽ ػ ص تكف أ فاف دايؾ : عمـ النص : ترجمة د - ّ
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فقػد " أدل تكسػيع المكػكف البراجمػاتي فػي عمميػة التحميػؿ النصػي إلػى التركيػز عمػى   ؛المحيطة بالنص 
الظركؼ ، كاألحكاؿ كالمبلبسات التي تصػاحب الحػدث المغػكم كتقػدير دكرىػا فػي تشػكيؿ البنيػة الدالليػة 

  َ( ُلمنص " )
 : Intertextualityـ التناص 2

،  تػػػداخؿ النصػػػكص،  عػػػؿ النٌصػػػيالتفا ، يشػػػير إلػػػى دالالت منيػػػا : نقػػػدم مصػػػطمح التنػػػاص 
التػي  ُٗٔٗمصطمح عمى يد جكليػا كريسػتيفا عػاـ الكلد  كقد،  ، أك التعالؽ النصي ات النٌصيةقالمتعال

،  البكليفكنيػػة/بػػاختيف فػػي دراسػػتو لدستكيفسػػكي، حيػػث كضػػع تعدديػػة األصػػكات ميخائيػػؿ مػػف  اسػػتنبطتو
كمػػػا  الفرنسػػػية،احتضػػػنتو البنيكيػػػة بعػػػد ذلػػػؾ ، ك  التنػػػاصالػػػديالكج دكف أف يسػػػتخدـ مصػػػطمح / كالحكاريػػػة

كتػػكدكركؼ، كغيػػرىـ ، عمػػى  بػػارت، ككتابػػات كريسػػتيفا،  مػػفبعػػدىا مػػف اتجاىػػات سػػيميائية، كتفكيكيػػة، 
ذلؾ، إذ ساد، في الماضي، إحساس عاـ بأف دراسة أعظـ األدباء ال  مفالرغـ مف أف بذكره كانت أقدـ 

، ذلػػؾ أف  تحقيػػؽ المعرفػػة الكاممػػةلىػػذه الدراسػػة ال تكفػػي ، ألف مثػػؿ  كحػػدىـ فمكيػػـيمكػػف أف تػػدكر فػػي 
ركاسػب  تككينػو، كأكثر المبدعيف أصالة ىك مىٍف كاف فػي  الخمؼ ينبغي أف ترتبط بمعرفة السمؼ معرفة

 َ  مف األجياؿ السابقة
أمػػا فػػي النصػػكص األدبيػػة ، فػػػ "التنػػاص ىػػك تعػػالؽ ) الػػدخكؿ فػػي عبلقػػة ( نصػػكص مػػع نػػص 

( ، أك أنػػو " يتضػػمف العبلقػػات بػػيف نػػص مػػا كنصػػكص أخػػرل مرتبطػػة بػػو ِفػػة " )حػػدث بكيفيػػات مختم
( ، كارتبػاط الػنص بنصػكص أخػرل ّكقعت في حدكد تجربة سابقة ، سكاء بكسػاطة أـ بغيػر كسػاطة " )

نمػا يشػير ىػذا االرتبػاط  ال يعني أف النص البلحؽ صكرة حرفية لسابقو ، أك أنو يعالج الداللػة ذاتيػا   كا 
ت التػػأثير كالتػػأثر بػػيف النصػػكص بعضػػيا كالػػبعض اآلخػػر ، كذلػػؾ مػػف خػػبلؿ تكظيػػؼ بعػػض إلػػى عبلقػػا

  َالدالالت الجزئية التي يتضمنيا النص السابؽ في سياؽ النص البلحؽ 
كلػػػيس شػػػرطنا فػػػي التنػػػاص أف يكػػػكف بػػػيف نصػػػكص لمنتجػػػيف مختمفػػػيف ؛ إذ قػػػد يتنػػػاص المنػػػتج 

، كمػا أف " التنػاص قػد يقػع دكف كعػيو ، حيػث يقػع  الكاحد مع نفسو ، أك مع نصكص قاـ ىػك بتنتاجيػا
تشاكؿ أك تداخؿ بيف األبنيػة كالػدالالت فػي عقػؿ منػتج كذاكرتػو ، كقػد يحػدث بػكعيو كامػؿو حيػث يقصػد 
منػػػػتج إلػػػػى اسػػػػتخداـ معػػػػارؼ سػػػػابقة اتخػػػػذت أشػػػػكاالن كمظػػػػاىر مختمفػػػػة فػػػػي صػػػػياغات جديػػػػدة ، كأبنيػػػػة 

صػة لمتعػرؼ عمػى أنػكاع التنػاص ، أك كجػكده كتحميميػا مضمكنية كمعرفية كاسعة ، كمعارؼ كقدرات خا
   َ( ْ، كتقدير قيمتيا " )

 
                                                 

 َ  ُٕٗص  ػد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ سابؽ  - ُ
  َ بيركت ُِٗٗ/ّالمركز الثقافي ط ُُِد/ محمد مفتاح : تحميؿ الخطاب الشعرم :استراتيجية التناص ص  - ِ
 َ  َُْالنص كالخطاب كاإلجراء ػ سابؽ ػ ص  ركبرت دم بكجراند : - ّ
4

 َ  َُٖد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ سابؽ ػ ص  - 
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 ثانًيا : تيار الصنعة : 

حفؿ النقد العربي القديـ بالبحػث فػي الشػعر كطبيعتػو كماىيتػو كأسسػو كأغراضػو كبنائػو   كتكمػـ  
عنػدىـ قضػية اإلليػاـ  النقاد القػدامى عػف الكيفيػة التػي يخػرج عمييػا الشػعر مػف أفػكاه الشػعراء ، كشػاعت

في الشعر ، تمؾ القضية التي كانت تعني أف الشػاعر إنمػا يقػكؿ قصػيدتو دكف عنػاء يتكبػده ، أك مشػقة 
تتعثػر معيػا خطػاه ، كيصػعب معيػا مػا يقػكؿ ، كقػد رأل العػرب القػدامى ػ الجػاىميكف ػ أف مرجعيػة ذلػؾ 

" أف الشػػاعر متصػػؿ بشػػيطاف خػػاص بػػو اإلليػػاـ إنمػػا تعػػكد إلػػى الجػػف كالشػػياطيف ؛ فقػػد كػػانكا يعتقػػدكف 
فػظ عػف الجػف مػف الشػعر ، ُيميمو الشعر" ) ( كقد ذكر القرشي فػي كتػاب الجميػرة تحػت عنػكاف : مػا حي

أشػػعارنا لمشػػاىير شػػعراء العػػرب فػػي الجاىميػػة ، ككانػػت عػػف طريػػؽ الجػػف الػػذيف كػػانكا يصػػاحبكف ىػػؤالء 
   َ( ِالشعراء )
ا يصحبيا مف العبلقة بيف الشياطيف كالشػعراء مػف فكػرة كقد نبعت قضية اإللياـ في الشعر، كم 

اإلبػػداع الػػذم يحػػكز إعجػػاب المتمقػػيف، ككػػأف مػػا يبدعػػو الشػػاعر أمػػر خػػارؽ لمعػػادة كمػػا أف الجػػف تينسػػب 
إلييا خكارؽ العادات، كربما ألجؿ ذلؾ " أدرؾ النقاد العرب حقيقة ما يمتاز بو األديب المبدع مف إلياـ 

ى إليو مف قكؿ، كمػا كصػمكا إلػى أف اإلليػاـ أسػاس البػد أف يكجػد يتجمى فيما يبدع مف أ دب، كفيما يكحى
ال ضاعت محاكالتو سدنل ، كذىب ما يقكلو عبثنا، كلـ يكف لقكلو ىذا الصدل الػذم  لدل األديب أكالن، كا 

 َ( ّيرجعو الزماف ، كتردده جنبات األرض في كؿ مكاف " )
ف كقفنا عمى النقاد كحدىـ؛ إذ قػد تبػارل الشػعراء أنفسػيـ كلـ تكف عبلقة الشعراء بالشياطيف كالج 

فيمػػا بيػػنيـ مفػػاخريف بمػػا لػػدييـ مػػف شػػياطيف يكحػػكف إلػػييـ زخػػرؼ القػػكؿ الػػذم يسػػحر العقػػكؿ، كيخمػػب 
األلبػاب ، كمػف ىػؤالء الشػعراء ػ فيمػا ذىػب الػركاة ػ : عبيػد بػف األبػرص كبشػر بػف أبػي خػاـز كالكميػت 

( ، كىؤالء ْرفة بف العبد كقيس بف الخطيـ، كأبك تماـ كالبحترم  كالمتنبي )األسدم كالنابغة الذبياني كط
الشعراء الثبلثة  المتأخركف مف العصكر اإلسبلمية ، مما يعني أف فكرة العبلقة بيف الشعراء كالشياطيف 
 أك الجف قد امتدت إلى العصػكر اإلسػبلمية ، كلعػؿ آيػة سػكرة الجػف التػي يقػكؿ فييػا ا عػز كجػؿ عمػى

ـْ َرَىقاً  ﴿:  لساف الجػف تؤكػد [ ٔ] الجػف  ﴾ وَأنَُّو َكاَف ِرَجاٌؿ مَِّف اإلنِس َيُعوُذوَف ِبِرَجاٍؿ مَِّف الِجفِّ َفزَاُدوُى
الرجؿ ػ كما ذىب المفسركف ػ إذا أدركو الميؿ بػالقفر ، أك الخػبلء كػاف يقػكؿ : " حيث إف تمؾ العبلقة ، 

المكاف مف شر سفياء قكمو الجف ، فيبيت في جػكار مػنيـ حتػى أعكذ بسيد ىذا الكادم ، أك بعزيز ىذا 

                                                 
ػ  ُٔد/ إحسػػاف عبػػاس : تػػاريد النقػػد األدبػػي عنػػد العربػػي : نقػػد الشػػعر مػػف القػػرف الثػػاني حتػػى القػػرف الثػػامف اليجػػرم ص  - ُ
 ـ ػ دار الشركؽ ػ عىمَّاف  ُّٗٗ/ِط
مطػابع  ُٖٔ، ُٓٔ/ُي الجاىمية كاإلسػبلـ تحقيػؽ د/محمػد عمػي الياشػمي ابف أبي الخطاب القرشي : جميرة أشعار العرب ف - ِ

   َ  ُُٖٗ/َُُْجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية 
 َـ ػ لكنجماف ُٔٗٗ/ُػ ط ُْٔد/ طو أبك كريشة : أصكؿ النقد األدبي ص  - ّ
 َ  ُِ، َِد/ إحساف عباس : تاريد النقد األدبي عند العرب ػ السابؽ ػ ص  - ْ
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( ، كىك األمر الذم ظؿ مسيطرنا عمى عقكؿ الكثير مف العرب ، حيػث يتكجسػكف خيفػة مػف ُيصبح " )
   َالخبلء كاألماكف الخربة 

كلـ تكف قضية اإللياـ الشعرم ، كارتباطو بالجف كالشياطيف ، أك بقكل عميا أمرنا مقصػكرنا عمػى  
نما سبقيـ إليو اليكنانيكف الػذيف جعمػكا لمشػعر كلسػائر الفنػكف تسػع ربػات يقمػف بتليػاـ  العرب كحدىـ ، كا 
الشعراء كالفنانيف الشعر كالفف ، كتمؾ فكرة تنطمؽ كذلؾ مف اإليماف بأف الشػعر كالفػف إبػداع ، كاإلبػداع 

ا يترتػػب عميػػو مػػف اإلبػػداع فػػي مػػرتبط بقػػكة عميػػا ، قػػكة غيػػر بشػػرية ىػػي التػػي تقػػكـ بعمميػػة اإلليػػاـ ، كمػػ
  َالشعر كالفف 

كلـ ييعمـ الركاة كالنقاد عبلقة الشعراء بالجف كالشياطيف عمى كؿ الشعراء ، بؿ إف ىػؤالء الػركاة  
قد سمُّكا بعض الشعراء، كذكركا أسماء قرنائيـ مف الجف، كذلؾ أمر يمفت إلى أف ثمة طائفة أخرل مػف 

نما كانكا يقكلكف الشػعر عػف طبػع كقريحػة شػعرية بعيػدة  الشعراء لـ تكف ليـ عبلقة بالجف كالشياطيف، كا 
عف التماس العكف مف قكة أخرل، ككجكد مثؿ ىذه الطائفػة مػف الشػعراء استحضػر عمػى السػاحة النقديػة 
عند العرب التفرقة بيف مف يقكلكف الشعر عف إلياـ، أك ارتجاؿ ، كدكف تػأفٍّ أك ركٌيػة، كمػف يقكلكنػو ثػـ 

نظر فيو بالتيذيب كالتنقيح كالتثقيؼ كالتحكيؾ، كثارت قضية العبلقة بػيف الطبػع كالصػنعة فػي يعيدكف ال
الشػعر، حيػث ارتػبط أكليمػػا باإلليػاـ كانتفػاء المشػػقة كالعنػت أك التكمػؼ فػػي قػكؿ الشػعر، كأف " أصػػحابو 

  َ( ِف " )يسيركف كفؽ عمكد الشعر المكركث، فبل ينمقكف، كال يتأنقكف، كال يتكمفكف كال ييغًربك 
بينما ارتػبط ثانييمػا بالمشػقة كالتكمػؼ كالمعانػاة، كأف " أصػحابو كػانكا ينحرفػكف عػف ىػذا العمػكد 

( كىػذا ابػف قتيبػة يقسػـ الشػعراء إلػى متكمػؼ كمطبػكع، ّإلى التنميؽ كالتأنؽ، أك إلى اإلغراب كالتكمؼ ")
ؿ التفتػػيش، كأعػاد فيػػو النظػػر كيقػكؿ عػػف الشػػاعر المتكمػؼ: " ىػػك الػػذم قػـك شػػعره بالثقػػاؼ، كنقحػو بطػػك 

( كيبدك أف التقكيـ كالتثقيؼ كالتنقيح   إنما يككف بعد قكؿ الشعر، كليس ْبعد النظر كزىير كالحطيئة ")
أثناءه، كمف ثمة يبدك ىذا الفريػؽ مػف الشػعراء كالسػابؽ فػي عمميػة اإلليػاـ، أك االرتجػاؿ، كلكنػو ارتجػاؿ 

كدة التػػػي ترضػػػي الشػػػاعر، قبػػػؿ أف تحػػػكز إعجػػػاب مصػػػحكب برغبػػػة الكصػػػكؿ إلػػػى أقصػػػى حػػػاالت الجػػػ
المتمقي، كذلؾ مػا أشػار إليػو الجػاحظ بقكلػو : " كمػف شػعراء العػرب مػف كػاف يػدع القصػيدة تمكػث عنػده 
ػا لعقمػو، كتتبعنػا  حكالن كريتنا /تامِّا كزمننا طكيبلن، يردد فييا نظره كييجيؿ فييا عقمػو، كيقمػب فييػا رأيػو؛ اتيامن

حػرازنا لمػا خٌكلػو عمى نفسو، فيجعؿ عق مو زمامنا عمػى رأيػو  كرأيػو عيػارنا عمػى شػعره؛ إشػفاقنا عمػى أدبػو، كا 
   َ  (ٓا مف نعمتو " )

                                                 
 َـ دار الفكر  ُٖٓٗىػ/َُْٓ/ّط ُٔٓ/َّتفسير الفخر الرازم ػ التفسير الكبير كمفاتيح الغيب ػ  - ُ
 َـ دار المعارؼ  ُٖٕٗ/  َُػ ط ٕد/ شكقي ضيؼ : الفف كمذاىبو في الشعر العربي ص  - ِ
 َالسابؽ الصفحة نفسيا   - ّ
 َـ  ُِٖٗار المعارؼ ػ د ٖٕ/ُابف قتيبة : الشعر كالشعراء تحقيؽ أحمد محمد شاكر  - ْ
 َـ ػ الخانجي ػ القاىرة ُٖٓٗىػ/َُْٓ/ٓػ ط ٗ/ِالجاحظ : البياف كالتبييف تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف  - ٓ
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كيؤكػد ابػػف قتيبػة أف التكمػػؼ كالجيػد ، إنمػػا يكػكف بعػػد الػنظـ ، كلػػيس أثنػاءه عنػػد تعريفػو الشػػعر 
ػػا ، فمػػيس ف كػػاف جيػػدنا محكمن بػػو خفػػاء عمػػى ذكم العمػػـ ؛  المتكمػػؼ بقكلػػو : " كالمتكمػػؼ مػػف الشػػعر ، كا 

لتبينيـ فيو ما نزؿ بصاحبو مف طكؿ التفكر ، كشدة العناء ، كرشح الجبيف ككثػرة الضػركرات ، كحػذؼ 
( كىػك بػذلؾ يمفػت إلػى الحالػة النفسػية التػي ُما بالمعاني حاجة إليو ، كزيادة ما بالمعػاني غننػى عنػو " )

مف نظمو ، كما يمفت إلى طريقتػو فػي الػنظـ حيػث يككف عمييا صاحب ىذا الشعر المتكمؼ بعد الفراغ 
  َكثرة الضركرات كالحذؼ كالزيادة 

بيد أف حديثو عف المطبكع مف الشعراء يؤكػد عمػى المفارقػة بينػو كبػيف المتكمػؼ مػنيـ، كأف ىػذا 
األخير إنما ينظـ شعره عف تصنع كتكمؼ، أما المطبػكع فيػك" مىػف سػمح بالشػعر، كاقتػدر عمػى القػكافي، 

ذا  كأراؾ فػػي صػػدر بيتػػو عجػػزه، كفػػي فاتحتػػو قافيتػػو، كتبينػػت عمػػى شػػعره ركنػػؽ الطبػػع ككشػػي الغريػػزة، كا 
( كىػػك يشػير إلػػى مػػا فػي شػػعر المطبػػكعيف مػف السػػبؾ كالػػتبلحـ سػػكاء ِامػتيًحف لػػـ يتمعػػثـ، كلػـ يتزحػػر " )

رىـ الػذم أكاف ذلؾ في البيت الكاحد، أك في القصيدة كميا، مما يعني رضاء ىؤالء المطبكعيف عػف شػع
   َيممككف ناصيتو ، كيقدركف عمى قياد قكافيو 

لقد كاف ركاة الشعر أسبؽ مف نقاده في إدراؾ قضية الطبع كما تشير إليو مف دالالت السػيكلة 
كاليسر كطكاعية الشعر الذم يخرج مف أفكاىيـ أكؿ ما يخػرج تػاـ الخمػؽ مسػتكينا عمػى سػكقو دكف أدنػى 

ؿ قضػػػية الصػػػنعة ، كمػػػا تسػػػتدعيو عنػػػد صػػػاحبيا مػػػف التكمػػػؼ كالمشػػػقة عنػػػاء أك مشػػػقة ، كأدركػػػكا بالمثػػػ
كالجيد ، فيذا األصمعي يقكؿ فيما يركيو الجاحظ في بيانو : " زىير كالحطيئة كأشباىيما عبيد الشعر؛ 
ألنيـ نقحػكه كلػـ يػذىبكا فيػو مػذىب المطبػكعيف، ككػذلؾ كػؿ مػف جػٌكد فػي جميػع شػعره، ككقػؼ عنػد كػؿ 

النظر حتى يخرج أبيات القصػيدة كميػا مسػتكية فػي الجػكدة ، ككػاف ييقػاؿ : لػكال أف  بيت قالو  كأعاد فيو
الشػعر قػد كػاف اسػتعبدىـ ، كاسػتفرغ مجيػكدىـ حتػػى أدخميػـ فػي بػاب التكمػؼ كأصػحاب الصػنعة، كمػػف 

، لػػذىبكا مػػذىب المطبػػكعيف الػػذيف تػػأتييـ المعػػاني سػػيكنا كرىػػكنا، ظيمػػتمس قيػػر الكػػبلـ  كاغتصػػاب األلفػػا
( كمػا تػأتي المعػاني سػيكنا رىػكنا، كانثيػاؿ األلفػاظ انثيػاالن، إال صػكرة مػف ّ) ؿ عمييـ األلفاظ انثيػاالن "كتنثا

صػػكر البدييػػة الحاضػػرة، كاالرتجػػاؿ الػػذم يػػنـ عػػف قريحػػة شػػعرية مميمػػة تبعػػد بصػػاحبيا عػػف أف يراجػػع 
صػرؼ إلػى قيػر الػنفس شعره كينقحو كييذبو كيثقفو ، كبذلؾ نجػد الجػاحظ يػذـ التكمػؼ كالتصػنع الػذم ين

عمػى قػكؿ الشػعر مػع إعمػاؿ العقػؿ ككػده ػ بػرغـ تأكيػده فػي كتػاب الحيػكاف عمػى ضػركرة مراجعػة العمػؿ 
  َ( ؛ إذ كؿ ذلؾ يفارؽ المطبكع مف الشعراء ْاألدبي )

                                                 
 َ  ٖٖ/ ُابف قتيبة : الشعر كالشعراء ػ سابؽ ػ  - ُ
نفػػي التزحػػر عنػػد ابػػف ، قكلػػو : يتزحػػر مػػف الزحيػر كىػػك إخػػراج الصػػكت أك الػنفس بػػأنيف عنػػد عمػػؿ أك شػدة ، ك  َٗ/ ُالسػابؽ  - ِ

  َقتيبة فيو إشارة إلى سيكلة عمؿ المطبكعيف مف الشعراء مما يدخميـ في حيز الطبع البعيد عف التنقيح كالتيذيب 
 َ  ُّ/ِالجاحظ : البياف كالتبييف ػ سابؽ ػ  - ّ
 َـ ََِْالييئة المصرية العامة لمكتاب  ٖٖ/ُالجاحظ : الحيكاف تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف  - ْ
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عنػد األصػمعي كابػف قتيبػة نجػده عنػد القاضػي الجرجػاني الذم كجدناه كذـ التكمؼ بيذا المعنى 
( ُ) ، كلمػػنفس عػػف التصػػنع نفػػرة، كفػػي مفارقػػة الطبػػع قمػػة الحػػبلكة " التكمػػؼ المقػػت" كمػػع  : حيػػث يقػػكؿ

كىػػػك مػػػذىب ابػػػف سػػػناف الػػػذم يكصػػػي كػػػبلِّ مػػػف الكاتػػػب كالشػػػاعر بقكلػػػو:" كالكصػػػية ليمػػػا تػػػرؾ التكمػػػؼ، 
( كذمػػػو ابػػػف األثيػػػر فػػػي تفرقتػػػو بػػػيف المتكمػػػؼ كالمطبػػػكع، عنػػػد حديثػػػو عػػػف ِ) كاالسترسػػػاؿ مػػػع الطبػػػع "

العبلء المعرم " كأما المتكمؼ، فيك الػذم يػأتي بػالفكرة كالركيػة، كذلػؾ أف ينضػى الخػاطر  لزكميات أبي
ا مػف ذلػؾ كمػو، كىػك أف يكػكف  في طمبو ، كييبعث عمى تتبعو كاقتفاء أثػره، كغيػر المتكمػؼ يػأتي مسػتريحن

إذا سػنح الشاعر في نظـ قصيدتو، أك الخطيب أك الكاتب في إنشاء خطبتػو أك كتابتػو، فبينػا ىػك كػذلؾ 
  َ( ّلو نكع مف ىذه األنكاع باالتفاؽ ال بالسعي كالطمب " )

، كىك يتحدث عف دكر الكبلـ في تحديد مكانة صػاحبو  كقد ميز الباقبلني بيف الطبع كالصنعة
، كخمػص إلػى أف " الشػيء  ، كقد مثؿ لذلؾ بأمثمة مػف شػعر الغػزؿ كالحػرب كالفخػر بيف الرفعة كالحطة

دا مػػف أصػػمو، كانتسػػب إلػػى ذكيػػو، سػػمـ فػػي نفسػػو كبانػػت فخامتػػو   كشػػكىد أثػػر إذا صػػدر مػػف أىمػػو، كبػػ
ذا صػػدر مػػف متكمػػؼ كبػػدا مػػف متصػػنع االسػػتحقاؽ فيػػو ، بػػاف أثػػر الغربػػة عميػػو ، كظيػػرت مخايػػؿ  ، كا 
( كىػك ينطمػؽ فػي ذلػؾ مػف التمييػز بػيف صػدؽ الرغبػة ْ) ، كعرؼ شمائؿ التحيػر منػو " االستيحاش فيو

؛ ألف ذلؾ آيػة مػف آيػات التكمػؼ الػذم ييعرفػو أبػك ىػبلؿ  ، كحمؿ النفس عميو حمبلن  في النظـ كانعداميا
ًمػع كطيمػب بتعػبو ، كبة لمجيػؿ بطرائػؽ طمبػو بالسػيكلة العسكرم بأنػو " طمػب الشػيء بصػع فػالكبلـ إذا جي

لػػت ألفاظػػو مػػف بيعػػدو فيػػك متكمػػؼ " ) يػػدو ، كتنكّْ يػػر ( كالمتكمػػؼ مػػذمـك  ألف الكػػبلـ " إذا خػػرج فػػي غٓكجى
تكمؼو ككدٍّ كشدة تفكرو كتعمؿو كاف سمسنا سيبلن ، ككاف لو ماءه كركاء كرقراؽ ، كعميو ًفًرند ال يككف لغيره 

( ؛ ألف فػػي ذلػػؾ مػػا فيػػو مػػف التعػػب كالمشػػقة التػػي ال تػػنـ عػػف ٔممػػا عسػػر بػػركزه ، كاسػػتكره خركجػػو " )
  َبديية 

رة قد خمطكا" بيف مراجعة العمؿ األدبي كيبدك أف ىؤالء النقاد الذيف نظركا إلى التكمؼ ىذه النظ
خراجػػو بمعنػػى تنقيحػػو كتيذيبػػو ، فػػأطمقكا عمػػى كػػؿٍّ منيمػػا اسػػـ  ، كبػػيف المجاىػػدة كالمعانػػاة فػػي إبػػرازه كا 

التكمػػػؼ، غيػػػر مػػػدركيف أف كػػػؿ عمػػػؿ أدبػػػي البػػػد فيػػػو مػػػف مراجعػػػة كتنقػػػيح كتعػػػديؿ حتػػػى يخػػػرج بصػػػكرة 
كرضػاء نفسػو أكالن قبػؿ أف تنػاؿ إعجػاب المسػتمع  ، ( مف شأنيا أف تحكز إعجاب صػاحبيإ) مرضية "

، فييػػػا مػػػف  ، كمػػػف ثمػػػة فالشػػػعر أشػػػبو مػػػا يكػػػكف بمعركػػػة إبداعيػػػة بػػػيف الشػػػاعر كأدكات فنػػػو أك المتمقػػػي
                                                 

  َت  َمكتبة محمد عمي صبيح د ِْالقاضي الجرجاني : الكساطة بيف المتني كخصكمو ، تصحيح أحمد الزيف ص  - ُ
  َـ  ُٗٔٗػ مكتبة محمد عمي صبيح  ِِٖابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ، تصحيح عبد المتعاؿ الصعيدم ص  - ِ
  َـ  ُٓٗٗالمكتبة العصرية  ِٗٔ/ُلحميد ابف األثير : المثؿ السائر تحقيؽ محمد محي الديف عبد ا - ّ
  َـ دار المعارؼ ُٕٕٗ/ْط َِٖ، ِٕٗالباقبلني : إعجاز القرآف تحقيؽ السيد أحمد صقر ص   - ْ
 َ/دار الفكر العربي  ِط َٓالعسكرم : الصناعتيف تحقيؽ عمي محمد البجاكم كصاحبو ص  - ٓ
  َاؤه الذم يجرم فيو ، كالفرند : كشي السيؼ ، كجكىره كم ُٕٕالسابؽ ص  - ٔ
 َُٗد/ طو أبك كريشة : أصكؿ النقد األدبي ػ سابؽ ػ ص  - ٕ
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، ك" الشػػػاعر الحػػػؽ يفػػػتش عػػػف الكػػػبلـ بكػػػؿ مػػػا يػػػكم  إليػػػو ىػػػذا التعبيػػػر مػػػف  المعانػػػاة مػػػا ال ينكػػػره أحػػػد
أصػػحاب الطريػػؽ السػػيؿ، فيقنعػػكف باإلغػػارة عمػػى أسػػبلب ىػػذه محاسػػبة الػػذات، كمراجعػػة الكسػػائؿ، أمػػا 

كمثػػؿ ىػػذا الشػػاعر الػػذم يفػػتش عػػف الكػػبلـ المبلئػػـ سػػكؼ" ينتيػػي إلػػى اإلجػػادة  (ُ) المعركػػة اإلبداعيػػة "
سػػػقاط  بعػػػد البحػػػث كالػػػدرس، كبعػػػد التحقيػػػؽ كالتمحػػػيص، كبعػػػد االجتيػػػاد الطكيػػػؿ فػػػي اختيػػػار الجيػػػد، كا 

سػقاط مػا عػداه، كىػك رقيػب نفسػو قبػؿ ، ثـ االجتياد الطكيؿ بءالردم عد ذلػؾ فػي اختيػار أجػكد الجيػد، كا 
  َ( ِ) أف يراقبو غيره، كىك ناقد فنو قبؿ أف ينقده غيره "

كعمى ىذا النحك ندرؾ أف الصنعة التي يراد بيا التيػذيب كالتنقػيح كامتحػاف القريحػة ، كاالقتػدار 
الشػعراء مػف االعتػراؼ بػو ، فيػذا زىيػر بػف أبػي عمى النظـ ، ليست مذمكمة ، بػؿ إنيػا ألمػر لػـ يتحػرج 

سممى كىك مف كبار فحكؿ شعراء العربية يسمي قصائده الحكليات ؛ ألنو كاف يػدعيا عنػده حػكالن كػامبلن 
ال يػػذيعيا بػػيف النػػاس إال بعػػد أف تقرعينػػو بيػػا ، كتطمػػئف نفسػػو إلػػى جكدتيػػا ، كىػػذا الحطيئػػة كىػػك مػػف 

( كالتحكيػػؾ يعنػػي مراجعػػة القصػػيدة مػػرة بعػػد مػػرة ؛ ّالمحكػػؾ " ) الفحػػكؿ يقػػكؿ : " خيػػر الشػػعر الحػػكلي
كىػػذا كعػػب ابػػف زىيػػر ييزىػػى بشػػعره كشػػعر الحطيئػػة ؛  َإلزالػػة مػػا بيػػا مػػف الغػػث القبػػيح كالػػرث الفاسػػد 

 :  (ْ) ألنيما يثقفانو كييذبانو كينقحانو كيتنخبلنو ، فيقكؿ
 

 َفَمػػػػْف ِلْمَقػػػػَواِفي َشػػػػاَنَيا َمػػػػْف َيُحوُكَيػػػػا
 َفػػػػػػػاَل َيْعَيػػػػػػػا ِبَشػػػػػػػْيٍء َيُقولُػػػػػػػوُ  َيقُػػػػػػػوؿُ 

ُمَيػػػػػػػػػػا َحتَّػػػػػػػػػػى َتقُػػػػػػػػػػوـَ ُمُتوُنَيػػػػػػػػػػا  ُيَقوِّ
 َكَفْيتُػػػػَؾ ال َتْمَقػػػػى ِمػػػػَف النَّػػػػاِس َشػػػػاِعرًا

 

َر َجػػػػػػْرَوؿُ    ِإَذا َمػػػػػػا ثَػػػػػػَوى َكْعػػػػػػٌب َوَ ػػػػػػوَّ
 َوِمػػػػػْف َقاِئِميَيػػػػػا َمػػػػػْف ُيِسػػػػػيُء َوَيْعَمػػػػػؿُ 
 َفَيْقُصػػػػػػػػُر َعْنَيػػػػػػػػا ُكػػػػػػػػؿ  َمػػػػػػػػا َيَتَمثَّػػػػػػػػؿُ 

ػػػػػػػػػػػؿَ  ػػػػػػػػػػػػُؿ  َتَنخَّ  ِمْنَيػػػػػػػػػػػا ِمْثَمَمػػػػػػػػػػػا َأَتَنخَّ
 

كىػػػػك يشػػػػير إلػػػػى أف الكثيػػػػريف مػػػػف الشػػػػعراء يصػػػػنعكف قصػػػػائدىـ كيحكككنيػػػػا مثممػػػػا يفعػػػػؿ ىػػػػك 
كالحطيئػػة  كلكػػنيـ ال يػػأتكف مثممػػا يصػػنعاف كيحككػػاف، بػػؿ إنػػو ليؤكػػد فػػي البيػػت األخيػػر أنػػو لػػيس ثمػػة 

لتنقيح، كيجمعاف لو كؿ ما يمكف مف شاعر يصنع صنيعيما؛ إذ " يتنخبلف شعرىما كيأخذانو بالثقاؼ كا
  َ( ٓكسائؿ التجكيد كالتحبير " )

كلػػـ يكػػف االعتػػراؼ بالصػػنعة، كالزىػػك بيػػا بػػاألمر المشػػيف لػػدل أمثػػاؿ ىػػؤالء الشػػعراء؛ إذ كػػانكا 
يػػدرككف صػػعكبة الفػػف الػػذم يبدعكنػػو، كحاجتػػو مػػع ىػػذه الصػػعكبة إلػػى المعانػػاة كالتثقيػػؼ كالتنقػػيح، دكف 

ثؿ ىذه المراجعة المرة بعػد المػرة  فػالفف معانػاة، كاإلبػداع الشػعرم حالػة تجمػع إلػى خجؿ أك تحرج مف م

                                                 
1

 َـ دار المعارؼ  ُٖٖٗ/ِط ِّد/ محمد فتكح أحمد : شعر المتنبي : قراءة أخرل ص  - 

2
 َ   ُّٖ/ُد/ طو حسيف : حديث األربعاء ػ سابؽ ػ  - 

3
 َ  ُّ، ُِ/ ِالجاحظ : البياف كالتبييف ػ سابؽ ػ  - 

4
 َـ  ُْٗٗ –بيركت  –دار األرقـ  – ّْكعب بف زىير : ديكانو تحقيؽ د/ عمر الطباع ص  - 

5
 َ  ِْد/ شكقي ضيؼ : الفف كمذاىبو في الشعر العربي ػ سابؽ ػ ص  - 
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المعاناة الصعكبة عمى المبدعيف، فما بالنا بمف يتكمػؼ ىػذه الحالػةوه كىػذا الحطيئػة كىػك الفحػؿ يعتػرؼ 
 :  (ُ) بما لمشعر مف صعكبة، كبيٍعد مناؿ خاصة عمى مف ال ييحسنكنو

ػػػػػػػْعُر َصػػػػػػػْعٌب َوطَ   ِويػػػػػػػٌؿ ُسػػػػػػػمَُّموْ َفالشِّ
 ِإَذا اْرَتَقػػػػػػػى ِفيػػػػػػػِو الَّػػػػػػػِذي ال َيْعَمُمػػػػػػػوْ 
 َزلَّػػػػػْت ِبػػػػػِو ِإَلػػػػػى اْلَحِضػػػػػيِض َقَدُمػػػػػوْ 
ػػػػػْعُر ال َيْسػػػػػِطيُعُو َمػػػػػْف َيْظِمُمػػػػػػوْ   َوالشِّ
  ُيريػػػػػػػػػػػػػػُد َأْف ُيْعِرَبػػػػػػػػػػػػػػُو َفُيْعِجُمػػػػػػػػػػػػػػوْ 

 

ا كيؼ يسير الميؿ يجمع بػيف أبيػات قصػيدة أنشػدىا لي قكميػا كىذا عدم بف الرقاع يقكؿ مكضحن
 :( ِ)كييذبيا مثمما يفعؿ صانع الرمح عندما يسكم رماحو 

 َوَقِصػػػػػػيَدٍة َقػػػػػػْد ِبػػػػػػت  َأْجَمػػػػػػُع َبْيَنَيػػػػػػا
 َنَظػػػػػَر اْلُمَثقِّػػػػػِؼ ِفػػػػػي ُكُعػػػػػوِب َقَناِتػػػػػوِ 

 

ـَ َمْيَمَيػػػػػػػػػػا َوِسػػػػػػػػػػَناَدَىا   َحتَّػػػػػػػػػػى ُأَقػػػػػػػػػػوِّ
ـَ ِثَقافُػػػػػػػػػػػُو ُمْن َدَىػػػػػػػػػػػا   َحتَّػػػػػػػػػػػى ُيِقػػػػػػػػػػػي

 

ف تثقيػػػؼ قصػػػائده كتيػػػذيبيا مػػػرددنا فييػػػا نظػػػره الحػػػكؿ ككػػػذلؾ نجػػػد سػػػكيد بػػػف كػػػراع ال يخجػػػؿ مػػػ
 : (ّ)] طكيؿ [  الكامؿ ، كأنما يصيد سربنا مف الكحش

 َأِبيػػػػػػػػُت ِبػػػػػػػػأْبَواِب اْلَقػػػػػػػػَواِفي َكَأنََّمػػػػػػػػا
 ُأَكاِلُئَيػػػػػػػػا َحتَّػػػػػػػػى ُأَعػػػػػػػػرَِّس َبْعػػػػػػػػَدَما
 ِإَذا ِخْفػػػػػُت َأْف تُػػػػػْرَوى َعَمػػػػػيَّ َرَدْدُتَيػػػػػا

 اَف َردََّىػػػػاَوَجشَّػػػػَمِني َخػػػػْوُؼ اْبػػػػِف َعفَّػػػػ
 َوَقػػػْد َكػػػاَف ِفػػػي َنْفِسػػػي َعَمْيَيػػػا ِزَيػػػاَدةً 

 

 ُأَصػػػاِدي ِبَيػػػا ِسػػػْرًبا ِمػػػَف اْلػػػَوْحِش ُنزََّعػػػا 
 َفَأْىَجَعػػػػػػػػا َيُكػػػػػػػػوُف ُسػػػػػػػػَحْيٌر َأْو ُبَعْيػػػػػػػػدُ 

 َورَاَء التَّرَاِقػػػػػػػػػػي َخْشػػػػػػػػػػَيَة َأْف َتَطمََّعػػػػػػػػػػا
 َفَثقَّْفُتَيػػػػػػػػػا َحػػػػػػػػػْواًل َجِريػػػػػػػػػًدا َوَمْرَبَعػػػػػػػػػا

ـْ َأَر ِإالَّ   َأْف ُأِطيػػػػػػػػػػػػَع َوَأْسػػػػػػػػػػػػَمَعا  َفَمػػػػػػػػػػػػ
 

 

كاألمػر ذاتػو ػ استحسػاف التنقػيح كالتيػذيب كالمراجعػة ػ نجػده عنػد غيػر كاحػد مػف النقػاد العػرب، 
فابف طباطبا العمكم يقكؿ عف صناعة الشعر: " فتذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذم يريد 

و إيػاه مػف األلفػاظ التػي تطابقػو، كالقػكافي التػي تكافقػو، بناء الشػعر عميػو فػي فكػره نثػرنا، كأعػٌد لػو مػا ييمبسػ
                                                 

 َالخانجي  -ـُٕٖٗ/ُط ُِٗالحطيئة : ديكانو بركاية كشرح ابف السكيت تحقيؽ د/ نعماف محمد أميف طو ص  - ُ
، كذكرىمػػا المرزبػػاني فػػي المكشػػح تحقيػػؽ  ُٗٔ،  ٖٕكرىمػػا ابػػف قتيبػػة فػػي مكضػػعيف مػػف الشػػعر كالشػػعراء ىمػػا ص البيتػػاف ذ - ِ

نيضػػة مصػػر ، كانظػػر الفػػف  ّفييػػا أبيػػات لعػػدد مػػف الشػػعراء كػػانكا ييعنػػكف بتيػػذيب شػػعرىـ انظػػر ص  ِمحمػػد عمػػي البجػػاكم  ص
   َ  ّٔكمذاىبو في الشعر العربي ص 

اليا في االعتذار إلى سعيد بف عثماف بف عفاف رضي ا عنيما كمػا كرد فػي كتػاب األغػاني ألبػي الفػرج األبيات مف قصيدة ق - ّ
، أصػادم : أخاتػؿ ، أكالئيػا : أردد  ٖٕ/ُـ ، كفػي الشػعر كالشػعراء البػف قتيبػة ُٖٓٗدار الثقافػة ػ بيػركت  ّْٗ/ُِاألصػفياني 

  َ فييا نظرم ، أعرس : أنزؿ آخر الميؿ جريدنا : تامِّا 



 

22 

نمػػا الػػذم يشػػمؿ الشػػكؿ كالمضػػمكف ،( كال يقنػػع بيػػذا اإلعػػداد ُكالػػكزف الػػذم يسػػمس لػػو القػػكؿ عميػػو" ) كا 
ينصح الشاعر بتثبات كؿ بيت يأتيو دكف تنسيؽ أك ترتيب، حتى يتكقؼ ما يأتيو ، كعنػدىا " يتأمػؿ مػا 

فيستقصػػي انتقػػاده، كيػػرُـّ مػػا كىػػى منػػو، كيبػػدؿ بكػػؿ لفظػػة مسػػتكرىة جتػػو فكرتػػو، أداه إليػػو طبعػػو، كنت قػػد
ف اتفقػػت لػػو قافيػػة قػػد شػػغميا فػػي معننػػى مػػف المعػػاني، كاتفػػؽ لػػو معننػػى آخػػر مضػػاد  لفظػػة سػػيمة نقيػػة، كا 

إلػػى المعنػػى لممعنػػى األكؿ، ككانػػت تمػػؾ القافيػػة أكقػػع فػػي المعنػػى الثػػاني منيػػا فػػي المعنػػى األكؿ نقميػػا 
 َ( ِ، كأبطؿ ذلؾ البيت، أك نقض بعضو ، كطمب لمعناه قافية تشاكمو " )ار الذم ىك أحسفالمخت

خطارىػػا فػػي القمػػب     كنجػػد أبػػا ىػػبلؿ العسػػكرم بعػػد أف ينصػػح باستحضػػار المعػػاني فػػي الفكػػر كا 
مػػا  لممعنػػى يقػػكؿ : " فػػتذا عممػػت القصػػيدة ، فيػػذبيا كنقحيػػا بتلقػػاء كتخيُّػػر الػػكزف كالقافيػػة كالمفػػظ المبلئػػـ

غثَّ مف أبياتيا كرثَّ كرذؿ ، كاالقتصار عمى ما حسف كفخـ ، بتبداؿ حرؼو منيا بآخر أجكد منو حتى 
  َ( ّتستكم أجزاؤىا ، كتتضارع ىكادييا كأعجازىا " )

حكػػاـ صػنعتو كشػػركط   لػى مثػؿ ذلػػؾ ذىػب ابػػف خمػدكف بعػػد حديثػو عػػف كيفيػة عمػػؿ الشػعر، كا  كا 
مجػػكديف مػػف الشػػعراء المتقػػدميف كالركايػػة عػػنيـ، ثػػـ نسػػياف ذلػػؾ ذلػػؾ، كمنيػػا حفػػظ الكثيػػر مػػف أشػػعار ال

المحفػػكظ بالجممػػة، كمحاكلػػة الػػنظـ بعػػد تمػػاـ النسػػياف، مػػع تحديػػد قافيػػة شػػعره، كتخيُّػػر األكقػػات المبلئمػػة 
لمنظـ؛ ألف لمشعر أكقاتنا يجيء فييا، ثـ " إذا سمح الخاطر بالبيت كلـ يناسب الذم عنده، فميتركػو إلػى 

ليؽ بو، فتف كؿ بيت مستقؿ بنفسو، كلـ تبػؽ إال المناسػبة فميتخيػر فييػا كمػا يشػاء، كليراجػع مكضعو األ
شعره بعد الخبلص منو بالتنقيح كالنقد كال يضفُّ بو عمى الترؾ إذا لـ يبمغ اإلجادة، فتف اإلنسػاف مفتػكف 

  َ( ْ، كاختراع قريحتو " )بشعره ؛ إذ ىك نبات فكره
لى أف الشاعر يحتاج إلى كجكد ثػبلث قػكنل فػي نفسػو حتػى يػتمكف كقد ذىب حاـز القرطاجني إ 

مف قكؿ الشعر، كذلؾ حيػث يقػكؿ: "ك ال يكمػؿ لشػاعر قػكؿ عمػى الكجػو المختػار إال بػأف تكػكف لػو قػكة 
ذا كانػػت القػػكة الحافظػػة مختصػػة بخيػػاالت الفكػػر كىػػي مػػا يمكػػف ٓحافظػػة كقػػكة مػػائزة كقػػكة صػػانعة ") ( كا 

التػػي تختػػزف الصػػكر كالمعػػاني حتػػى يػػتـ اسػػتدعاؤىا عنػػد قػػكؿ الشػػعر فػػي أم  تسػػميتو بالػػذاكرة الكاعيػػة
ذا كانت القكة المائزة مختصة بالتمييز بيف ما يبلئـ النظـ ك ما ال يبلئمو، كبيف ما يصٌح كما  غرض، كا 
ـٌ بعػػػض أجػػزاء األلفػػػاظ كالمعػػػاني  ال يصػػٌح منػػػو، فػػتف " القػػػكة الصػػػانعة ىػػي التػػػي تتػػكلى العمػػػؿ فػػػي ضػػ

ات النظميػػة كالمػػذاىب األسػػمكبية إلػػى بعػػض، كالتػػدرج مػػف بعضػػيا إلػػى بعػػض، كبالجممػػة التػػي كالتركيبػػ
  َ( ٔتتكلى جميع ما تمتئـ بو كميات ىذه الصناعة " )

                                                 
  َـ ػ منشأة المعارؼ ُْٖٗ/ّػ ط ّْابف طباطبا العمكم : عيار الشعر تحقيؽ د/ محمد زغمكؿ سبلـ ص  - ُ
 َالسابؽ ػ الصفحة نفسيا   - ِ
 َ  ُٕٓأبك ىبلؿ العسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص  - ّ
 َ  ٕٓٓ، ْٕٓابف خمدكف : المقدمة ػ سابؽ ػ  ص  - ْ
 َ  ِْبمغاء كسراج األدباء ػ سابؽ ػ  ص حاـز القرطاجني : منياج ال - ٓ
 َ  ّْالسابؽ ص  - ٔ
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ككصػػػؼ ىػػػذه القػػػكة بالصػػػانعة، كالشػػػعر بالصػػػناعة داؿ عمػػػى أنيػػػا تصػػػنعو ، كىػػػي تقػػػـك بيػػػذه  
االستظيار لما في الػذاكرة الكاعيػة مػف مخػزكف الصناعة بعد أف يمر الشعر بمرحمتيف: األكلى :الحفظ ك 

فكػػرم كخيػػالي، كالثانيػػة: التػػأليؼ بػػيف أجػػزاء ىػػذا المخػػزكف، كىػػك تػػأليؼ مصػػحكب بعمميػػة التمييػػز التػػي 
   َتقكـ بيا القكة المائزة، ثـ مرحمة التصنيع التي تقكـ بيا القكة الصانعة 

ريا، أك اتجاىنػػا فنيػػا فػػي الػػنظـ كيخمػػص البحػػث ممػػا سػػبؽ إلػػى أف الصػػنعة قػػد كانػػت تيػػارنا شػػع
الشػػعرم لػػـ ينكػػره مػػف ذمػػو كاسػػتيجنو، كأكػػده مػػف استحسػػنو مػػف النقػػاد العػػرب، كيبػػدك أنػػو قػػد كػػاف حقيقػػة 
ػػا مػػف الصػػفات التػػي ينبغػػي  كاقعػػة أمػػاـ الطػػرفيف كمييمػػا؛ كلػػذلؾ راح كػػؿ مػػنيـ يضػػع أمػػاـ الشػػعراء بعضن

يصبك إلييا الشاعر، كينتظرىا منو الناقد كالقارئ كجكدىا في النص؛ بغية الكصكؿ بو إلى الجكدة التي 
عمػػى حػػد سػػكاء، كمػػف ثمػػة قػػاؿ قدامػػة بػػف جعفػػر: " كلمػػا كانػػت لمشػػعر صػػناعة، ككػػاف الغػػرض فػػي كػػؿ 

ػا إذ كػاف جارينػا  َََصناعة إجراء ما ييصنع كييعمػؿ بيػا عمػى غايػة التجكيػد كالكمػاؿ  كػاف الشػعر أيضن
فػي مػا ييحػاؾ كيؤلػؼ منػو إلػى غايػة التجكيػد، فكػاف العػاجز عمى سبيؿ سائر الصػناعات مقصػكدنا فيػو ك 

( ؛ كلػػذلؾ فقػػد راح قدامػػة يضػػع أمػػاـ ُ) عػػف ىػػذه الغايػػة مػػف الشػػعراء إنمػػا ىػػك مػػف ضػػعفت صػػناعتو "
الشاعر أىـ النعكت التي يجب تكافرىػا فػي صػنعتو؛ حتػى يصػؿ إلػى مرحمػة الجػكدة التػي يأمميػا، كليػذه 

تبلؼ المفػظ مػع المعنػى، كائػتبلؼ المفػظ مػع الػكزف، كائػتبلؼ المعنػى الجكدة عنده أربعػة محػاكر ىػي: ائػ
  َ( ِمع الكزف، ثـ ائتبلؼ الكزف مع القافية )

كأكليػا نعػكت المفػظ ـك بيا كػؿ محػكر مػف ىػذه المحػاكر ،كشرع قدامة في كضع النعكت التي يق
ا سيؿ مخارج الحركؼ مف مكاضعيا" أف يككف سم يجبالذم  ة مػع الخمػكّْ مػف ، عميو ركنػؽ الفصػاححن

باألصػػكات التػػي تتػػألؼ ( كيػػدؿ قكلػػو : سػػيؿ مخػػارج الحػػركؼ مػػف مكاضػػعيا عمػػى عنايتػػو ّالبشػػاعة " )
، كحتػػػى تكػػػكف الكممػػػة فصػػػيحة البػػػد " أف يكػػػكف تػػػأليؼ تمػػػؾ المفظػػػة مػػػف حػػػركؼو متباعػػػدة منيػػػا الكممػػػة

رل األلكاف مف مف السمع مج ، كىي أف الحركؼ التي ىي أصكات تجرمكعمة ىذا كاضحةََارج المخ
، كال شؾ أف األلكاف المتباينة إذا جيمعت ، كانت في المنظر أحسف مف األلكاف المتقاربة ؛ كليذا البصر

، كبيعػػًد مػػا بينػػو كبػػيف صػػفرة ؛ لقػػرب مػػا بينػػو كبػػيف األصػػفركػػاف البيػػاض مػػع السػػكاد أحسػػف منػػو مػػع ال
نمػػا كلػػـ يقصػػر ابػػف سػػناف حسػػف المفظػػة كفصػاحتيا عمػػى تبا( ْاألسػكد " ) عػػد مخػػارج حركفيػػا كحػػده ، كا 

  َ( ٓيضيؼ إليو ما " يقع في التأليؼ ، كيعرض في المزاج كما يتفؽ في بعض النقكش " )
كالعنايػػػة باألصػػػكات كحسػػػف تأليفيػػػا، كدكرىػػػا فػػػي فصػػػاحة الكممػػػة نجػػػده عنػػػد الػػػرازم فػػػي "نيايػػػة  

منيا، كمػا يقػبح تجػاكره، ثػـ  اإليجاز "كىك ينقؿ كبلـ الرماني عف مخارج الحركؼ، كما يحسيف اجتماعو
                                                 

1
 َـ مكتبة الخانجي ُٖٕٗ/ّط ُٖقدامة بف جعفر : نقد الشعر تحقيؽ كماؿ مصطفى ص   - 

2
 َ  ُٕٔ – َُٓالسابؽ ص  - 

3
 َ  ِٖالسابؽ ص  - 

4
   َ  ْٓابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ػ سابؽ ػ ص  - 

5
 َ  ٕٗالسابؽ ص  - 
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يعمؽ عمى ذلؾ بقكلو:" كىذه االعتبارات البد مف مراعاتيا ليككف الكبلـ سمسنػا عػٌؿ األسػبلت عػذبنا عمػى 
  َ( ُالعذبات، كىي كالشرط لمفصاحة كالببلغة ")

كيربط الجاحظ بيف المفظة كالمعنى الػذم تؤديػو ، بحيػث تكػكف بينيمػا آصػرة قكيػة إذ البػد لمفػظ  
مشػػاكمة المعنػػى كاإلعػػراب عػػف الفحػػكل ، كالبعػػد عػػف سػػماجة االسػػتكراه ، كفسػػاد التكمػػؼ بقكلػػو : " مػػف 

ا مػػف الفضػػكؿ ، بريئنػػا مػػف  ػػا فػػي نفسػػو ، متخيػػرنا مػػف جنسػػو ، ككػػاف سػػميمن ػػا كريمن كمتػػى كػػاف المفػػظ أيضن
بّْػػػػبى إلػػػى النفػػػػكس ، كاتصػػػؿ باألذىػػػػاف ، كالػػػػتحـ بػػػالعقكؿ " ) ة المفػػػػظ مػػػػف ( ، كلعػػػػؿ سػػػبلمِالتعقيػػػد ، حي

 الفضكؿ قد كاف دافعنا حدا بابف قتيبة إلى أف يعيب بيت األعشى الذم يقكؿ فيو : 

 َوَقػػػْد َ ػػػَدْوُت ِإَلػػػى اْلَحػػػاُنوِت َيْتَبُعِنػػػي
 

 َشػػػػاٍو ِمَشػػػػٌؿ َشػػػػُموٌؿ ُشْمَشػػػػٌؿ َشػػػػِوُؿ  
 

ا عػف " كىذه األلفػاظ األربعػة فػي معننػى كاحػد، ككػاف قػد يسػتغني بأحػدى : فيك يعمؽ عميو بقكلو
ف كػػػاف النقػػػد الحػػػديث ال يػػػرل فػػػي البيػػػت عيبنػػػا مػػػف خػػػبلؿ النظػػػر إلػػػى القيمػػػة اإليحائيػػػة ّجميعيػػػا ") ( كا 

لؤلصكات، فاألعشى" قػد نجػح بأصػكات الشػيف الستةػػ كتكصػؼ الشػيف بأنيػا صػكت التفشػي ػ أف يحكػي 
( ، كنظر الػبعض ْ)مشية تابعو المنطمقة المتراقصة، ككأنو يصطنع السٍُّكر كيتكمؼ النشكة قبؿ كقكعيا"

إلى مراد الشاعر، كأف البيت " ليس فيو إسػفاؼ، كأمُّ إسػفاؼ فػي أف يتفكػو الشػاعر   كيكػكف فػي شػعره 
    َ(  ٓمداعبنا، فاألعشى لـ يقصد بيذا البيت إال مجرد التفكُّو كالدعابة ")

مػف ثقػؿ  كذـٌ يحي بف حمػزة العمػكم فػي كتػاب الطػراز تكػرار الحػركؼ كتقػارب مخارجيػا لمػا لػو 
 عمى النفس ، كنزكؿ عف الفصاحة ، كعيب في الببلغة ، كىك يعمؽ عمى ىذا البيت :

 َوَقْبُر َحْرٍب ِبَمَكػاٍف َقْفػٍر           
 

 َوَلػػػْيَس قُػػػْرُب َقْبػػػِر َحػػػْرٍب َقْبػػػػرُ 
 

تبعػد بػو بقكلو : " فيذه القافات كالراءات مف األحرؼ قد تكررت ، كتقاربت ، فأكسبت الكبلـ ثقبلن كركػة 
  َ( ٔعف الفصاحة ، كتنأل ألجمو عف الببلغة " )

كفػي التػراث النقػدم العربػي يجػد الباحػث عػددنا مػف النعػكت الخاصػة بفصػاحة المفظػة   يضػعيا 
ػػف يريػػد حسػػف الػػنظـ، كفصػػاحة الكمػػـ، كىػػذه النعػػكت ىػػي: العذكبػػة كالجزالػػة كالسػػيكلة  النقػػاد بػػيف يػػدٍم مى

( كاجتماع ىذه النعكت في المفظة يدؿ عمى جكدة ٕ) الركنؽ كالطبلكةكالرصانة مع السبلسة كالنصاعة ك 
لى ما ليا مف أثر في المتمقي ميما كاف المعنى الذم تؤديو دكنيا  جكدة المفظة كعربيتيا، كفصاحتيا، كا 

                                                 
 َ ـََِّدار المعرفة الجامعية  ْٓالرازم : نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز تحقيؽ د/ سعد سميماف حمكدة ص  - ُ
 َ   ٖ/ِالجاحظ : البياف كالتبييف ػ سابؽ ػ  - ِ
 َ   ُٕ/ُابف قتيبة : الشعر كالشعراء ػ سابؽ ػ  - ّ
 َـ دار المعارؼ ُٖٖٗ/ُط ُٖم أسمكبي ص د/ محمد العبد : إبداع الداللة في الشعر الجاىمي : مدخؿ لغك  - ْ
ـ نقػبلن عػف كتػاب : أسػاليب الصػناعة ُُٖٗدار المعػارؼ  ِٖعباس عجبلف : عناصر اإلبداع الفني في شعر األعشى ص  - ٓ

  َ  ْٔفي شعر الخمر بيف األعشى كالجاىمييف لمدكتكر محمد محمد حسيف ص 
 َ  ِٓ/ّبف حمزة العمكم : الطراز ػ سابؽ ػ   ىيحي - ٔ
 َ  ُٕأبك ىبلؿ العسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص  - ٕ
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في الجكدة؛ ألف " المعاني مكجػكدة فػي طبػاع النػاس، يسػتكم الجاىػؿ فييػا كالحػاذؽ، كلكػف العمػؿ عمػى 
سػػػف السػػػبؾ، كصػػػحة التػػػأليؼ ")جػػػكدة األلفػػػاظ، ك  ( الػػػذم ينقضػػػو مػػػا يكجػػػد فػػػي الكػػػبلـ مػػػف الكحشػػػي ُحي

الغريػػب ػ كمػػا ذىػػب ابػػف سػػناف ػ كلػػذلؾ قػػاؿ الجػػاحظ:" ككمػػا ال ينبغػػي أف يكػػكف المفػػظ عاميِّػػا كسػػاقطنا 
ؼ عمػر ( كمػا كصػِ) سكقيِّا،فكذلؾ ال ينبغي أف يككف غريبنا كحشيِّا،إال أف يككف المتكمـ بدكيِّا أعرابيِّا "

بأنػو" ال ييعاظػؿ بػيف الكػبلـ،كال يتتبػع كحشػيو،كال بػف أبػي سػممى بػف الخطػاب ػ رضػي ا عنػو ػ لزىيػر 
( إال صكرة مػف صػكر اإلقبػاؿ عمػى المفػظ القريػب،كالنفكر مػف المفػظ الغريػب ّ) يمدح الرجؿ إال بما فيو"

بػو إلػى حػد الغمػكض، كالكحشػٌي البعيد،فالمعاظمة بيف الكبلـ تشير إلى ما فيػو مػف تعقيػد كمػكاالة تصػؿ 
  َأك الحكشٌي مف الكبلـ ىك الغريب 

كأمػػا الػػكزف ، كىػػك العنصػػر الثػػاني الػػذم تقػػـك عميػػو صػػناعة الشػػعر ، فقػػد كجػػدنا قدامػػة يمفػػت  
الشػعراء إلػػى الصػػكرة المقبكلػػة التػػي تكػػكف عمييػػا أكزانيػـ ، كىػػي أف تكػػكف سػػيمة العػػركض مشػػتممة عمػػى 

يػػو تصػػيير مقػػاطع األجػػزاء فػػي البيػػت عمػػى سػػجعو ، أك شػػبيو بػػو ، أك مػػف الترصػػيع كىػػك " أف يتػػكخى ف
َـّ بعمػػػؿ ْجػػنسو كاحػػد فػػػي التصػػريؼ " ) ( ، كقػػػد سػػبؽ قػػػكؿ ابػػف طباطبػػا لمػػػف راـ صػػناعة الشػػػعر ، كىػػ

قصيدة أف عميو أكالن إحضار المعنى في الفكر ، ثـ نثره بتخير األلفاظ التي تطابقو كالقكافي التي تكافقو 
  َ( ٓأف يتخير " الكزف الذم يسمس لو القكؿ عميو " )، ثـ عميو 

كتخيػػر الػػكزف يقتضػػي المعرفػػة التامػػة بػػو كباسػػتخداماتو كبكػػؿ األحػػكاؿ التػػي يكػػكف عمييػػا مػػف 
الزحافات كالعمؿ كالقكافي كأحكاليا ، ككؿ ذلؾ يعني أف التعرؼ عمى األكزاف إنمػا ىػك صػكرة مػف صػكر 

متكمفنا أك غيػر متكمػؼ ، كلقػد ذكػر ابػف رشػيؽ القيركانػي الػكزف  الصنعة الشعرية التي قد يككف صاحبيا
كأىميتو كمكانتو في صنعة الشعر ، كالزحافات كالعمؿ ، ككؿ ما يتعمؽ بو ، ثـ ختـ كبلمو ىػذا بقكلػو : 
" كقد ذكرت ما يميؽ ذكره بيذا المكضع ؛ ليعرفو المتكمـ إف شاء غير متكمؼو بػو شػعرنا ، إال مػا سػاعده 

 َ( ٔع ، كصٌح لو فيو الذكؽ " )عميو الطب
كتسػػممنا إشػػػارة قدامػػػة إلػػى أىميػػػة اشػػػتماؿ الػػكزف عمػػػى الترصػػػيع، إلػػى دكر البػػػديع فػػػي صػػػناعة 
الشػػعر، كقػػد ارتػػبط البػػديع بقضػػية الطبػػع كالتكمػػؼ ارتباطنػػا شػػديدنا  خاصػػة فػػي حالػػة اإلكثػػار منػػو، كمػػف 

ػػٌد اإلكثػػار منػػو دلػػيبلن عمػػى التكمػػؼ كالتعمػػؿ ، كخاصػػة فػػي عصػػكر الضػػعؼ األدبػػي، محسػػناتو بحيػػث عي
حيث صار البديع غاية يميث كراءىا ضعاؼ القريحة مف الشعراء، برغـ أنػو كسػيمة مػف كسػائؿ تحسػيف 
الصياغة الشعرية؛ كألنو كسيمة لمتجكيػد كالتحسػيف، " فتنيػا تظػؿ مقبكلػة مػا دامػت لػـ تتحػكؿ إلػى غايػة، 

                                                 
   َبيركت  -دار الجيؿ  -ـ ُُٖٗ/ٓط ُِٕ/ُابف رشيؽ القيركاف : العمدة تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  - ُ
  َ  ٕٗ، كانظر : سر الفصاحة البف سناف ص  ُْْ/ُالجاحظ : البياف كالتبييف ػ سابؽ ػ  - ِ
 َ  ّٔ/ُحي : طبقات فحكؿ الشعراء ػ سابؽ ػ  ابف سبلـ الجم - ّ
 َ  َْقدامة بف جعفر : نقد الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ْ
 َ  ّْابف طباطبا العمكٌم : عيار الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
 َ  ُُٓ، َُٓ/ ُابف رشيؽ القيركاني : العمدة ػ سابؽ ػ  - ٔ
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ممي ال الطبع، كمف ثـ يفتقد الجماؿ الطبيعي ليحػؿ فتذا تحكلت، فتف التصنع كالتكمؼ حينئذ ىك الذم ي
  َ( ُالجماؿ المصنكع، مما ال يدني النفكس نحكه، كال القمكب إليو ")

كمػػػا ارتػػػبط درس البػػػديع كمحسػػػناتو كأنكاعيػػػا بالبحػػػث فػػػي مسػػػائؿ اإلعجػػػاز القرآنػػػي، كخاصػػػة 
ف الكريـ عميو، ك معػارض ينفػي السجع الذم انقسـ العمماء كالمتكممكف حكلو ما بيف مؤيد الشتماؿ القرآ

( ، كفريػؽ ثالػث تكسػط بػيف ِكجكده في القرآف؛ رغبة في تنزيو آياتو الكريمة مػف أف تشػابو كػبلـ البشػر)
ىؤالء كأكلئؾ، كذىب إلى التفرقة بيف المتكمؼ كغير المتكمؼ مف السجع الذم يككف مػذمكمنا متكمفنػا إذا 

فيو المعنى، أك أف يككف المعنى ىك الذم يستدعيو، فػذلؾ ىػك تبع المعنى فيو المفظ، أما أف يتبع المفظ 
السجع غير المتكمؼ، كىك ما كجد في القرآف الكريـ، كلقد قاؿ اإلماـ عبد القػاىر الجرجػاني عػف البػديع 
ػػا مقبػػكالن كال سػػجعنا حسػػننا  عامػػة، كالسػػجع كالتجنػػيس بصػػفة خاصػػة :" كعمػػى الجممػػة فتنػػؾ ال تجػػد تجنيسن

( كغير المقبكؿ أك المستحسػف مػف السػجع ّ) ىك الذم طمبو كاستدعاه كساقو نحكه "حتى يككف المعنى 
  َأك التجنيس ما كاف غير ذلؾ 

أمػػا مػػف حيػػث الخيػػاؿ كالتصػػكير كالمجػػاز ، فقػػد كجػػدنا النقػػاد القػػدامى يمتفتػػكف إلػػى أىميتيػػا مػػف 
نػػى : " إنمػػا الشػػعر الػػنص الشػػعرم كمكانتيػػا التػػي بػػدت مػػع قكلػػة الجػػاحظ كىػػك يفػػرؽ بػػيف المفػػظ كالمع

( كىػي مكانػة تػدؿ عمػى أىميػة التصػكير فػي نقػؿ ْصناعة كضرب مف الصبغ كجنس مػف التصػكير " )
المعنػى كالعاطفػػة إلػى المتمقػػي ، كقػد عػػرؼ النقػاد العػػرب الخيػاؿ ، كدرسػػكه " فػي أبػػكاب المجػاز المرسػػؿ 

كرأكا أف الكػبلـ  (ٓداعي المعػاني " )كالتشبيو كاالستعارة المبنية عميو ، كالكناية ، كجميعيا مبنيػة عمػى تػ
المتك  عمى الخياؿ ذك ركعة كتأثير في النفكس مف نظيػره المتكػ  عمػى الحقيقػة ، كقػد قػاؿ ابػف رشػيؽ 
القيركانػػي عػػف المجػػاز : " كالمجػػاز فػػي كثيػػر مػػف الكػػبلـ أبمػػغ مػػف الحقيقػػة ، كأحسػػف مكقعنػػا فػػي القمػػكب 

كالخيػاؿ " فػي أبػكاب االسػتعارة كالتشػبيو كالكنايػة كالمجػاز ( ، كانحصرت دراسػتيـ لممجػاز ٔكاألسماع " )
  َ( ٕالمرسؿ " )

كفي دراسػتيـ ليػذه األلػكاف الخياليػة كجػدناىـ بػيف أمػريف : أكليمػا استحسػاف نمػاذج شػعرية لكػؿ 
ا ، ككضع ذلؾ كمو  نكع منيا مع تبياف سبب االستحساف ، كاستيجاف نماذج منيا كبياف سبب ذلؾ أيضن

ء حتى يصمكا بفنيـ كصنعتيـ إلى الغاية المرجػكة كىػي التجكيػد الػذم ىػك غايػة كػؿ صػناعة أماـ الشعرا
كما سػبؽ مػف قػكؿ قدامػة بػف حعفػر الػذم آلػى عمػى نفسػو أف يضػع أمػاـ الشػعراء كأصػحاب صػنعتو مػا 
يصؿ بيـ إلى غايتو ، فحدد مفيكـ التشبيو كنعكتو كأنكاعػو ، كأييػا أحسػف كقعنػا كأجػكد فػي التعبيػر عػف 

                                                 
 َ  َِٕد/ طو أبك كريشة : أصكؿ النقد األدبي ػ سابؽ ػ ص  - ُ
 َ  ِٔ، ٕٓالباقبلني : إعجاز القرآف ػ سابؽ ػ ص  - ِ
 ُٗٓٗ/ ٔمكتبة محمد عمي صبيح ط ٕعبد القاىر الجرجاني : أسرار الببلغة : تعميؽ محمد رشيد رضا ص - ّ
 َ  ُُّ/ّالجاحظ : الحيكاف تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ػ سابؽ ػ   - ْ
 َـ  ُٔٗٗػ نيضة مصر  َٗٓب ص د/ أحمد أحمد بدكم : أسس النقد األدبي عند العر  - ٓ
 َ ِٔٔ/ُابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ  - ٔ
 َ  ُِٓد/ أحمد أحمد بدكم : أسس النقد األدبي عند العرب ػ السابؽ ػ ص  - ٕ
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( كعرض ابف طباطبا العمكم لطريقة العرب في التشبيو ؛ بغية أف يسير عمى ىدمو منيػا كػؿ ُلمعنى )ا
مف يركـ صناعة الشعر ، كلف يستقيـ لو ذلؾ إال بأف يفيء إلػى أشػعار العػرب قػراءة كسػماعنا كركايػة ، 

ذا عثػػر عمػػى تشػػبيو ال يتقبمػػو ، أك حكايػػة يسػػتغربيا ، فميعمػػد إلػػى البحػػث كالتنقيػػ ب عػػف معنػػاه حتػػى كا 
  َ( ِيحصؿ عمى العمة مف التصكير )

ككمػػػا أف لمعػػػرب طريقػػػة فػػػي التشػػػبيو البػػػد أف يسػػػير عمػػػى سػػػننيا الشػػػعراء ، فػػػاألمر كػػػذلؾ فػػػي 
االسػػػتعارة ، فقػػػد ذـ اآلمػػػدم أبػػػا تمػػػاـ فػػػي اسػػػتعاراتو التػػػي خػػػرج فييػػػا عػػػف سػػػنة العػػػرب كطريقتيػػػا ، فقػػػد 

نمػػا اسػػتعارت العػػرب المعنػػى لمػػا لػػيس لػػو إذا  اسػػتخدـ بعػػض االسػػتعارات فػػي غيػػر مػػا كضػػعت لػػو ، " كا 
كػػاف يقاربػػو أك يناسػػبو أك يشػػبيو فػػي بعػػض أحكالػػو أك كػػاف سػػببنا مػػف أسػػبابو ، فتكػػكف المفظػػة المسػػتعارة 

( ، كمػػػػا ذكػػػػر القاضػػػػي الجرجػػػػاني فػػػػي ّحينئػػػػذ الئقػػػػة بالشػػػػيء الػػػػذم اسػػػػتعيرت لػػػػو كمبلئمػػػػة لمعنػػػػاه " )
نمػػا االسػػتعارة مػػا اكتفػػي فييػػا باالسػػـ االسػػتعارة كحػػدكدىا كمػػا تصػػ الوسػػاطة مح بػػو كذلػػؾ فػػي قكلػػو : " كا 

المستعار عف األصؿ ، كنقمت العبارة ، فجعمت مكاف غيرىا ، كمبلكيا تقريب الشبو كمناسبة المستعار 
لو لممستعار منو ، كامتػزاج المفػظ بػالمعنى حتػى ال يكجػد بينيمػا منػافرة ، كال يتبػيف فػي أحػدىما إعػراض 

( ، كمػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ نخمػػػص إلػػػى أف النقػػػاد العػػػرب القػػػدامى قػػػد  شػػػرطكا لجمػػػاؿ ْ) عػػػف اآلخػػػر "
االستعارة كببلغتيا " أمكرنا أربعة : أكليا : القرب ، كثانييا : الرفعة كالخصكصػية ، كثالثيػا : الطرافػة ، 

  َ( ٓكرابعيا : تجاىؿ التشبيو " )
الفنػػكف البيانيػػة ، فمكانتيػػا أرفػػع مػػف كمػػا عنػػي النقػػاد القػػدامى بالكنايػػة ككضػػعكىا مكضػػعيا مػػف 

التصريح ، مثمما كاف المجاز أبمغ مف الحقيقة ، كما أدرككا " ما في المجاز المرسؿ مف الببلغة ، كأنو 
حساسو " ) ليس تبلعبنا باأللفاظ ، كلكنو اختيار يدؿ عمى   َ( ٔعاطفة الشاعر كا 

التػػػي تػػػتـ عػػػف رغبػػػة صػػػادقة فػػػي كعمػػػى ىػػػذا النحػػػك نجػػػد النقػػػاد القػػػدامى ال ينكػػػركف الصػػػنعة 
ذا  تجكيدىا؛ كلذلؾ كجدناىـ يضعكف أمػاـ الشػعراء الصػفات ك الكسػائؿ التػي تصػؿ بيػـ إلػى بغيػتيـ   كا 
تكمـ كاحد مف ىؤالء النقاد عف المطبكع مف الشعراء كسػمككو فػي شػعره كأىمػؿ المتصػنع ، أك المتكمػؼ، 

قػػد سػػمات المطبػػكع مػػف الشػػعراء ، فيػػك المتكمػػؼ فػػي فتنمػػا يػػراد بػػو آنئػػذ اإلشػػارة كالتمػػكيح إلػػى أف مػػف افت
عمػػؿ شػػػعره، كلمػػػا كػػػاف المطبػػػكع مػػف الشػػػعراء عنػػػدىـ محمػػػكدنا، فػػػتف مػػف يمتػػػـز األسػػػس كالكسػػػائؿ التػػػي 
كضعكىا عف الصنعة الشعرية، فتنو سػكؼ يصػؿ إلػى ىػذه الحالػة المزاجيػة  كىػي الرضػا عنػو ، أك أنػو 

  َسكؼ يقترب مف منازؿ المطبكعيف 

                                                 
 َ  َُٗ، َُٖقدامة بف جعفر : نقد الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ   ْٗابف طباطبا : عيار الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ِ
 َـ دار المعارؼ ُِٗٗ/ْط ِٔٔ/ُزنة بيف شعر أبي تماـ كالبحترم تحقيؽ السيد أحمد صقر اآلمدم : المكا - ّ
 َ  ّْالقاضي الجرجاني : الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ػ سابؽ ػ ص  - ْ
   َ  ُْٓد/ أحمد أحمد بدكم : أسس النقد األدبي عند العرب ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
 َ  ُّٓالسابؽ ص  - ٔ
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ديث عف الطبع كالصنعة في النقد القديـ، كأقكاؿ النقاد كأحكاميـ النقدية عمى الشعراء، كمف الح
تبيف ما يشبو اإلجماع عمى أف شعراء الصنعة الذيف كانكا يميمكف إلى تيػذيب شػعرىـ كتنقيحػو كتثقيفػو، 

ا عبيػد الشػعر الػذيف أشػار إلػييـ ابػف رشػيؽ القيركانػ ي فيمػا يركيػو كىـ أنفسيـ شعراء الحكليات، ىـ أيضن
عػف األصػػمعي: زىيػػر كالنابغػػة، كعمػؿ األصػػمعي ذلػػؾ بأنيمػػا يتكمفػاف إصػػبلحو كيشػػغبلف بػػو حكاسػػيما، 

  َ( ُكمنيـ كذلؾ : الحطيئة كطفيؿ الغنكم كالنمر بف تكلب )
كقػػد سػػبؽ االستشػػياد بشػػعر كعػػب الػػذم يشػػيد فيػػو بنفسػػو كبالحطيئػػة ؛ ألنيمػػا يثقفػػاف شػػعرىما 

، كأنو ال أحد ممف يتنخؿ الشعر غيرىما يرقى إلػى درجتيمػا ، كذلػؾ مػا يعنػي أف كينقحانو ، كيتنخبلنو 
كعبنػػا مػػف بػػيف شػػعراء الصػػنعة شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف أبيػػو كصػػديقو الحطيئػػة ، كثبلثػػتيـ قػػد اختػػار البحػػث 
ػػا بػػف  شػػعرىـ مػػادة لدراسػػتو عػػف تيػػار الصػػنعة الشػػعرية بػػيف الجاىميػػة كاإلسػػبلـ ، كقػػد أضػػاؼ إلػػييـ أكسن

لمػػا بػػيف أشػػعارىـ جميعنػػا مػػف الخصػػائص الفنيػػة المشػػتركة ، ك الرابطػػة االجتماعيػػة التػػي تػػربط حجػػر ؛ 
( ، ككػػاف زىيػػر راكيتػػو كتمميػػذه ، ِبيػػنيـ ، كىػػي رابطػػة القرابػػة ؛ إذ كػػاف أكس بػػف حجػػر زكج أـ زىيػػر )

سػب عريػؽ فػي كأما كعب ، فقد كاف شػاعرنا كلػو ن( ْ( ككاف الحطيئة تمميذ زىير كراكيتو )ّكزكج ابنتو )
  َ( ٓالشعر ، إذ تربى في حجر أبيو زىير كأخذ عنو الشعر الذم استمر في أحفاده مف بعده )

                                                 
 .   ُّّ/ ُدة ػ سابؽ ػ ابف رشيؽ : العم - ُ
ىك أكس بف حجر ، كيكنى أبا شريح ، كيبدك أنو مف بني نمير إحدل قبائؿ تميـ ، تزكج بأـ زىير ، ككاف زىيػر راكيتػو ، كىػك  - ِ

مف فحكؿ الشعراء عند أبي عيبيدة كالجمحي كابف الكمبي ، ككاف شاعر مضر حتػى نشػأ زىيػر كالنابغػة ، فػأخمبله ، كيبػدك أنػو كػاف 
ـ ، كربمػػا كانػػت كفاتػػو قبيػػؿ اليجػػرة النبكيػػة  كلػػو ديػػكاف شػػعر ّٓٓـ ك عػػاـ َِٓعرنا جػػكاالن ، كيػػرجح أف يكػػكف مػػيبلده بػػيف عػػاـ شػػا

، تاريد التراث العربي ُُِ/ُانظر ترجمتو كمصادرىا في : تاريد األدب العربي : برككمماف  َبتحقيؽ الدكتكر محمد يكسؼ نجـ 
    َ  ُُٓ،  ُُِ/ِ العصر الجاىمي ِلفؤاد سزكيف مج

ىك : زىير بف أبي سيممى ، كأبك سػممى ىػك ربيعػة بػف ريػاح ، ك أصػؿ زىيػر ألبيػو مػف ميزٍينػة ك ألمػو مػف مػف عبػد العػزل مػف  - ّ
ذبياف الذيف كلد فييـ كنشأ بينيـ ، كىك مف بيت شػعر ، كاسػتمر الشػعر فػي بيتػو ، فقػد قيػؿ إف أبػاه كػاف شػاعرنا ، كخالػو بشػامة بػف 

لشاعر الجاىمي ، كابنو بجير شاعر ، ككعب كذلؾ ، كمف أحفاده شعراء مشيكركف ، كما كاف ابف زكجة أكس بف حجػر ك الغدير ا
تمميذه كراكيتو كزكج ابنتػو ، كىػك أحػد الشػعراء الثبلثػة المقػدميف عمػى شػعراء الجاىميػة كىػـ : زىيػر كالنابغػة الػذبياني كامػرؤ القػيس ، 

مفػػاء الراشػديف كعمػر كعثمػاف رضػػي ا عنيمػا ، انظػر ترجمتػػو كمصػادرىا فػي : تػػاريد األدب كقػد نػاؿ مكانػة طيبػػة عنػد بعػض الخ
   َ  ِّ،  ُٗ/ِ، تاريد التراث العربي ٔٗ،  ٓٗ/ُالعربي 

كيرجح أف  ،ا مميكة ، كلقب بالحطيئة لقصره ،كقربو مف األرض ،ينتسب إلى عبسكيكنى أبأكس بف مالؾ ،ىك جركؿ بف  - ْ
كقيؿ إنما أسمـ مـ في السنة التاسعة مف اليجرة ،أسخير مف القرف السادس الميبلدم ،مف المخضرميف ،العقد األمكلده قد كاف في 

عر جكَّاؿ يطكؼ كعف ابنو كعب كقد اشتير عنو أنو شاالحطيئة الشعر عف زىير ،ركل كفاة النبي صمى ا عميو كسمـ ،بعد 
اءه ميقًذعه في ىجائو ا ،كىك ىجَّ ككاف ميجيدنا في الفخر كالنسيب ، كقد اتيـ بضعؼ إيمانو ، كيبدك أنو تكفي عمى  ،بالببلد مادحن

، تاريد التراث العربي  ُٖٔ/ُانظر مصادر ترجمتو في تاريد األدب العربي برككمماف َمشارؼ منتصؼ القرف األكؿ لميجرة 
ِ/ِِِ  ،ِِٔ َ  
5

الجاىمية ، كعاش أكؿ األمر بيف بني ذبياف مف غطفاف كربما  ىك : أبك المضرَّب ، أك : أبك عقبة المزني ، كلد كعب في - 
كانت نشأتو في غطفاف سببنا في عداكتو األكلى لئلسبلـ ، كقاؿ في ذلؾ شعرنا دفع الرسكؿ عميو الصبلة كالسبلـ إلى إىدار دمو ، 

ة ، كقد كرث الشعر عف أبيو زىير ، كذلؾ كما كرد في بعض مصادر ترجمتو ، كتأخر إسبلمو إلى السنة التاسعة مف اليجرة النبكي
، تاريد التراث  ُِٔ،  ُٔٓ/ُكامتد الشعر في أكالده كأحفاده ، انظر مصادر ترجمتو في : تاريد األدب العربي لبرككمماف 

  َ ِِِ،  َُِ/ ِالعربي 
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كقد سمؾ الدكتكر طو حسيف ىؤالء األربعة في مدرسة شعرية كاحدة ، بعد اإلشػارة إلػى الػركابط 
مػف عكامػؿ النبػكغ ك التي تربط بيػنيـ مػف حيػث الفػف كالنسػب كالركايػة الشػعرية التػي كانػت عػامبلن كبيػرنا 

الشاعرية ػ كذلؾ عمى نحك ما مر مف كبلـ ابػف طباطبػا كابػف خمػدكف ػ يقػكؿ الػدكتكر طػو حسػيف مشػيرنا 
إلى الخصائص الفنية كالركابط االجتماعية " فتذا كاف ىذا كمو حقِّا ، فتننا بتزاء مدرسػة شػعرية معينػة ، 

( ، كبػالطبع فػتف ُكأسػتاذىا الثالػث الحطيئػة " )أستاذىا األكؿ أكس بف حجر ، كأستاذىا الثاني زىيػر ، 
  َرابع ىؤالء الشعراء الثبلثة كعب بف زىير ؛ لما بينو كبينيـ مف الركابط التي سبقت اإلشارة إلييا 

ذا كاف الػدكتكر طػو حسػيف قػد جعػؿ أكسنػا األسػتاذ األكؿ ليػذه المدرسػة ، فػتف الػدكتكر شػكقي  كا 
سػػة ػ مدرسػػة الصػػنعة ػ كفػػي ذلػػؾ يقػػكؿ بعػػد عرضػػو لمػػركابط ضػػيؼ قػػد جعػػؿ زىيػػرنا أسػػتاذ ىػػذه المدر 

ذف فػػنحف أمػػاـ مدرسػػة فػػي الشػػعر أسػػتاذىا زىيػػر ،  االجتماعيػػة التػػي تػػربط بػػيف الشػػعراء األربعػػة : " كا 
كتبلمذتيا جماعة تارة يككنكف مف أىؿ بيتػو ، كتػارة ال يككنػكف ، كىػي مدرسػة كانػت تعتمػد عمػى األنػاة 

االندفاع في قكؿ الشعر مع السجية ، فكثػر عنػدىا التشػبيو كالمجػاز كاالسػتعارة كالركية ، كتقاـك الطبع ك 
، كاتكأت في كصفيا عمى التصكير المادم ، كأف يأخذ الشػاعر نفسػو بالتجكيػد كالتصػفية كالتنقػيح ، ثػـ 

  َ( ِالتأليؼ " )
أنيػا تبػدأ بػأكس كأيِّا مػف يكػكف األسػتاذ األكؿ ليػذه المدرسػة ، فػتف الحقيقػة التاريخيػة تشػير إلػى 

( ، كقػد كانػت ىػذه المدرسػة " أكلػى المػدارس الفنيػة تػأثيرنا فػي نقػؿ ّبف حجر " زعيـ مدرسة الصػنعة " )
الشعر العربي مف مرحمة التمقائية كالطبع العفكم ، إلى مرحمة الخمؽ القػائـ عمػى اإلدراؾ كالفيػـ لكسػائؿ 

  َنتسب إلييا ىؤالء الشعراء األربعة كتمؾ سمات الصنعة الشعرية التي ا( ْالتحبير الفني " )

 

                                                 
 َـ ػ دار المعارؼ ُٖٔٗ/ٗػ ط ِٕٔد/ طو حسيف : في األدب الجاىمي ص  - ُ
 َ  ِٓكمذاىبو في الشعر العربي ػ سابؽ ػ ص  د/ شكقي ضيؼ : الفف - ِ
ػ الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب  ُِٗد/ محمػػد محمػػد الكػػكمي : الصػػراع بػػيف اإلنسػػاف كالطبيعػػة فػػي الشػػعر الجػػاىمي ص  - ّ

   َـ  ُٖٕٗباإلسكندرية 
   َ َُٕٗدار النيار  َُّد/ سيد حنفي حسنيف : الشعر الجاىمي : مراحمو كاتجاىاتو الفنية ص  - ْ
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 : مدخػػػػؿ
راسة الظكاىر المغكية المنتجة لئليقاع الذم ييعدُّ " مف أبرز العناصر المميزة ييتـ ىذا الفصؿ بد 

كتتمثؿ ىذه الظكاىر فػي األصػكات المغكيػة التػي ينظميػا المبػدع بصػكرة خاصػة  (ُلمخطاب الشعرم " )
( ِ" تنظػػيـ لنسػػؽ مػػف أصػػكات المغػػة " ) ىػػكتميػػز فػػف الشػػعر عػػف غيػػره مػػف الفنػػكف األدبيػػة ، فالشػػعر 

ذا التنظيـ أف الشعر بناء لبناتو األصكات المغكية التػي تتنػكع حاالتيػا كتتركػب بطريقػة منتظمػة كيعني ى
  َينتج عنيا اإليقاع بما ىك ميزة الشعر األساسية 

يسيـ بدرجة كبيرة في منح النص األدبي صػفة الشػعرية  المغكية كىذا التنكع في حالة األصكات  
ذم" يثيػػره بنػاء الكممػات كأصػكات أكثػر ممػا يثيػره بنػاء الكممػػات كمػا يسػيـ فػي تحديػد ىكيتػو كمفيكمػو الػ

ذا كانت األصكات ىي الجزء الياـ في المغػة ")ّكمعافو ") (؛ فػذلؾ ألنيػا الصػكرة المرئيػة التػي ينػتج ْ( كا 
عػػػف تراكبيػػػا كانتظاميػػػا الكممػػػات التػػػي تتػػػألؼ مػػػف تضػػػاميا البنػػػى النصػػػية المختمفػػػة، كمػػػف ثمػػػة يصػػػبح 

حػػد الػػدكاؿ المغكيػػة المككنػػة لييكػػؿ الػػنص الشػػعرم تمػػؾ الػػدكاؿ التػػي تػػرتبط بػػدالالتيا المسػػتكل الصػػكتي أ
ذا كانػػت" الرابطػػة التػػي تجمػػع بػػيف الػػداٌؿ كالمػػدلكؿ ىػػي رابطػػة اعتباطيػػة ") ( ممػػا يػػكحي ٓارتباطنػا قكيِّػػا، كا 

عراء بعػػدـ قصػػديتيا، فتنيػػا فػػي الشػػعر عبلقػػة قصػػدية يعمػػد إلييػػا الشػػاعر بػػكعي كقصػػد شػػديديف " فالشػػ
ميما كانت أجناسيـ كأمصارىـ كأزمنتيـ حرصكا عمى قصدية المغة الشػعرية، بمعنػى االرتبػاط الطبيعػي 

( كىذا أمر طبيعي؛ ألف الشاعر يقـك بتنظيـ البنية الصػكتية بصػكرة مخصكصػة ٔبيف الداؿ كالمدلكؿ ")
سػمكب لغػكم مفػارؽ مف أجؿ ضماف كصكؿ رسالتو كاضحة إلى المتمقي ليمفت نظره إلى أنو يشرع في أ

   َألسمكب النثر، ىذا األسمكب ىك الشعر 

كىػػػػذه  البنيػػػػة الصػػػػكتية المخصكصػػػػة ىػػػػي المظيػػػػر الػػػػذم يبػػػػدك مػػػػف خبللػػػػو اإليقػػػػاع برعايتػػػػو  
ا ، كمداه طكالن كقصرنا ، كنبػره قػكة  لمخصائص النسبية كالسياقية لمصكت المغكم " كدرجتو عمكِّا كانخفاضن

( ، كبذلؾ يمكف القكؿ : إف تنكع الكيفية التي تكػكف ٕالمغكم قمة ككثرة " )كضعفنا ، كتردده في التركيب 
تككف عمييا األصكات المغكية في سياقاتيا المختمفػة التػي تػرد فييػا بحيػث " تتػردد فػي الخطػاب الشػعرم 

  َ( ٖعمى مسافات زمنية متساكية ، أك متجاكبة تنتج ما ييسمَّى باإليقاع " )

                                                 
 َ  ـُٖٗٗجامعة الككيت  ُُٔد/ محمد فتكح أحمد : الركافد المستطرقة بيف جدليات اإلبداع كالتمقي ص  - ُ
   َ  ُٕٖٗالمؤسسة العربية   ُٓٔرينيو كيميؾ ، أكستف كاريف نظرية األدب : تر محي الديف صبحي ص  - ِ
 َ  ـُّٔٗدار اليقظة العربية   ِّجيكسي ص أرشيبالد ماكميش : الشعر كالتجربة : تر سممى الخضراء ال - ّ

ْ - M.A.K. HALLDAY ANGUS MCINTOSH AND PETER STREVENS : THE LINGUISTIC 
SCIENCES  AND LANGUAGE TEACHING- PAG ُُ LONGMAN ُٗٔٔ 

ػ دار إليػاس  ُْٓيقا ص سيزا قاسـ كنصر حامد أبك زيد : أنظمة العبلمات فػي المغػة كاألدب كالثقافػة : مػدخؿ إلػى السػيميكط - ٓ
 َـ ُٖٔٗالعصرية 

نجاز ص - ٔ  َ  ـَُٗٗ/ِالمركز الثقافي العربي ػ بيركت  ػ ط ٔٓد/ محمد مفتاح : دينامية النص : تنظير كا 
 َ  ُُٗد/ محمد فتكح أحمد : الركافد المستطرقة ػ سابؽ ػ ص  - ٕ
   َالركافد المستطرقة ػ السابؽ ػ الصفحة نفسيا   - ٖ
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ذا كانػت األصػكات المغكيػة   بالكيفيػة السػابقة التػي تػرد عمييػا فػي الخطػاب الشػعرم مظيػرنا مػف كا 
مظػػػاىر اإليقػػػاع ، فػػػتف ثمػػػة مظيػػػرنا آخػػػر لئليقػػػاع ، كىػػػك الػػػكزف الشػػػعرم الػػػذم ييعػػػد " الصػػػكرة الخاصػػػة 

( ، كىك يتككف مف تكرار صكرة صكتية بطريقة منتظمة داخؿ البيت الشػعرم   كلػو مكانتػو ُلئليقاع " )
ف الشعرم ، كذاؾ أمر انتبو إليو النقػاد القػدامى ، كمػا انتبيػكا إلػى الػدكر الػذم يقػـك في تحديد ماىية الف

بو في تحديد ىذه الماىية ، فقد جعمو ابف رشيؽ القيركاني ثاني أربعة عناصػر يقػـك عمييػا الشػعر كىػي 
الػػػكزف  ( ، ككػػػاف تعريػػػؼ قدامػػػة بػػػف جعفػػػر لمشػػػعر سػػػائرنا ، فقػػػد عػػػدَّ ِ: المفػػػظ كالػػػكزف كالمعنػػػى كالقافيػػػة )

كزاد حػػػاـز   (ّالعنصػػػر األكؿ مػػػف عناصػػػره ، فالشػػػعر عنػػػده " قػػػكؿ مػػػكزكف مقفػػػى يػػػدؿ عمػػػى معنػػػى " )
القرطاجني عمى ذلؾ بأف الشعر " مف شأنو أف يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبو إلييا ، كيكره إلييا مػا 

  َ(  ْقصد تكرييو )
ة الشعر العربي أنيا قرنت إلى الكزف كمما يمحظ عمى مثؿ ىذه التعريفات التي حددت بيا ماىي 

ا مظير مف مظاىر اإليقاع ، كىذه الظاىرة الصكتية ىي القافية التػي  ظاىرة صكتية أخرل ، كىي أيضن
تيعػػد الخصيصػػة الفارقػػة لمقصػػيدة الشػػعرية عػػف غيرىػػا مػػف فنػػكف األدب ، كخصكصػػيتيا تسػػتدعي التفػػرد 

ذا كػاف الشػعر كالنثػر يحتكيػا ف عمػى قػدر كبيػر مػف اإليقػاع ، فػتف تػأثير ىػذا اإليقػػاع كنفػي المثميػة ، " كا 
ال لػػـ يفػػرؽ بينػػو ٓغالبنػػا مػػا ييػػدرؾ ، أك يتشػػكؿ فػػي الشػػعر أكثػػر مػػف النثػػر " ) ( الػػذم ال يكػػكف مقفػػى ، كا 

؛ ألنيػا تمثػػؿ  كبػيف الشػعر ؛ كلػذلؾ كانػػت دراسػة القافيػة كدكرىػا فػػي الػنص الشػعرم مػف األىميػػة بمكػاف و
ف مػػف أركػػاف الػػنص الشػػعرم ، " كىمػػا حجػػر األسػػاس فػػي مكسػػيقى القصػػيدة مػػع الػػكزف ركنػػيف أساسػػيي

 َ( ٔالخارجية التي يقيسيا العركض كحده " )
لى جانب المظيريف السابقيف لئليقاع ػ الكزف كالقافية ػ يكجد مظير ثالث مػف مظػاىر اإليقػاع   كا 

ارىا ، كأنماط ذلؾ سكاء أكاف الشعرم ، كىك ما يمكف التماسو في القيـ النكعية لؤلصكات ، كطريقة تكر 
ذلؾ عمى مستكل الصكت المفػرد حػاؿ انعزالػو ػ إجرائيِّػا ػ عػف الكممػات التػي يػرد فييػا ، أكحػاؿ انحصػاره 
فػػػي دكاليػػػا ، ككػػػذلؾ الجمػػػؿ كالمتكاليػػػات الجمميػػػة كىػػػذه المظػػػاىر الثبلثػػػة ىػػػي مػػػا سػػػكؼ يقػػػـك الباحػػػث 

كس بف حجر ، زىير ابف أبي سػممى ، كعػب بػف بدراستيا في شعر الشعراء األربعة مكضكع البحث : أ
  َزىير ، ثـ الحطيئة 

 

                                                 
 َ المؤسسة المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة ُٖٖتشاردز مبادئ النقد األدبي تر د/ محمد مصطفى بدكم ص إ إ ري - ُ
 َ  ُُٗ/ُابف رشيؽ القيركاني : العمدة ػ سابؽ ػ   - ِ
 َ  ُٕقدامة بف جعفر : نقد الشعر ػ سابؽ ػ  ص  - ّ
 َ   ُٕحاـز القرطاجني منياج البمغاء كسراج األدباءػ سابؽ ػ ص  - ْ
ٓ - H.L.B.Moody : Literary Apprectiation - pag  ِٕ - Longman  - Seventh Impression ُٕٗٗ 
 ـ ػ القاىرةُٕٗٗىػ/ ُّٕٗدار الثقافة  َِٔد/ يكسؼ حسيف بكار : بناء القصيدة العربية ص  - ٔ
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 المبحث األوؿ : القيـ اإليحائية لألصوات 

ييعد الصكت المغكم المبنة األكلى التي تتكػكف منيػا الػدكاؿ المغكيػة سػكاءه أكانػت مفػردة أـ مركبػة  
الكسػيمة األساسػية لمتكاصػؿ اإلنسػاني في الجمؿ أك المتكاليات الجممية التي تتككف منيػا المغػة باعتبارىػا 

؛ كلػػذلؾ كػػاف " الصػػكت خاصػػية اإلنسػػاف حينمػػا يجػػنح إلػػى التعبيػػر عػػف الػػدكاؿ ؛ إنػػو لغػػة السػػتغكارات 
النفس يتمفظ بو منطكقنا كصكرة صائتة مف صػكرىا ؛ كلػذلؾ فيػك بمثابػة لسػانيا المعبػر عػف الفاعػؿ فػي 

أف الصػكت البػد أف يكػكف حػامبلن لمعنػى يؤديػو ، أك  ( ، كىػذا مػا يعنػيُعمميات التكاصؿ اإلنسػاني " )
ينقمػو مػف البػاٌث ػ المبػدع ػ إلػى المتمقػي باعتبػاره الطػرؼ الثالػث فػي عمميػة التكاصػؿ ؛ إذ ال يتصػكر أف 

  َيكجد صكت بدكف معننى يعبر عنو 
، كلمػػػا كانػػػت األصػػػكات المبنػػػة األكلػػػى لتكػػػكف الكممػػػات ، كمػػػف ثػػػـ الجمػػػؿ كالمتكاليػػػات الجمميػػػة  

ا   إنيا أصكات تعتبػر  ككانت المعاني مرتبطة بأصكات تنقميا ، فتف " الكممات نفسيا مبنية بناءن مزدكجن
ا ػ رمكز لممعاني تعتبر أصكاتنا " ) ( ليػا فػي الػنص األدبػي كظيفػة مزدكجػة ِرمكزنا لممعاني ، كىي ػ أيضن

مة مػػف األصػػكات ينبعػػث عنيػػا تجمػع بػػيف الجانػػب الػػداللي ، فالعمػػؿ األدبػػي الفنػػي قبػػؿ كػػؿ شػػيء " سمسػػ
( كالجانػػب اإليقػػاعي الػػذم ال يتشػػكؿ " فقػػط مػػف الػػكزف ، بػػؿ مػػف الطبيعػػة الفيزيائيػػة لنكعيػػة ّالمعنػػى " )

( داخؿ البيػت الشػعرم كالقصػيدة ككػؿ ، كىػك مػا يعنػي ْاألصكات التي تنتظـ في المقاطع كالكممات " )
ه إال إذا كاف مكظفنا بصكرة الفتة لمنظر ، كذلػؾ أف اإليحاء الصكتي ال يثبت حضكره ، أك يمارس تأثير 

عف طريؽ تكراره الذم يشكؿ نسقنا مػف األنسػاؽ التعبيريػة اليامػة فػي بنيػة الػنص الشػعرم ، حيػث تتكػ  
عمى تكرير بعض السمات الشعرية داخؿ النص بشكؿ تأنس إليو النفس الباحثة عمػا كراءه مػف دالالت 

  َيرمي إلييا المبدع 
معنى عف األصكات يحيؿ إلى جبلء العبلقة بينيما في العمؿ األدبي عامة كالشعرم كانبعاث ال 

بصفة خاصة ؛ ألف الدكر الذم تؤديو األصػكات يبػرز مػف خػبلؿ إسػياميا فػي إحػداث اإليقػاع الػداخمي 
( ، ٓالذم تحكمو القػيـ الصػكتية الخفيػة ذات الرحابػة كالسػعة إذا مػا قكرنػت بػالكزف كالػنظـ المجػرديف " )

كتؤكد ىذه القيـ الخفية حقيقة أف الشاعر عندما يصكغ كمماتو ، فتنما يصكغيا بطريقة مقصػكدة ، تػدؿ 
قصديتيا عمى حسف استغبللو لمخكاص الحسية لتمؾ األصػكات ، كتكزيعيػا داخػؿ البيػت كالػنص بصػكرة 

صػكتي عنػد تتأكد معيا تمؾ القصدية ، كقد بػرزت ىػذه القصػدية مػف خػبلؿ صػكرتيف بػارزتيف لمتشػكؿ ال
 كىما ما سكؼ ندرسو فيما يمي :   شعراء البحث ،

                                                 
  َ رقراؽ الرباط ػ المغرب ـ دار أبيََِِ/ُط ِّٖد/ عبد الرحيـ كنكاف : مف جماليات إيقاع الشعر العربي ص  - ُ
  َ  ّٖأرشيبالد ماكميش : الشعر كالتجربة ترجمة سممى الخضراء ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  ـُِٕٗمطبعة خالد الطرابيشي  َِٓأكستف كاريف ، رينيو كيمؾ : نظرية األدب ترجمة محي الديف صبحي ص  - ّ
 َـ دار الكنكز األدبية َََِ/ُط ّْالشعرم ص د/ قاسـ البريسـ : منيج النقد الصكتي في تحميؿ الخطاب - ْ
 َكما بعدىا  ٖٕد/ شكقي ضيؼ : الفف كمذاىبو في الشعر العربي ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
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 : لألصوات أواًل : التكرار النوعي
كىػػذه الصػػكرة تعتمػػد عمػػى تكػػرار األصػػكات المغكيػػة المنتميػػة إلػػى نػػكع أك صػػفات صػػكتية كاحػػدة  

داخؿ البيػت، أك مجمكعػة األبيػات بحيػث تشػكؿ ظػاىرة ليػا حضػكرىا عمػى المسػتكل الػداللي كاإليقػاعي 
فػػي آفو معنػػا، كذلػػؾ كتكػػرار األصػػكات الميمكسػػة، كنظيرتيػػا المجيػػكرة، كبعػػض األصػػكات ذات الطبيعػػة 

  َالخاصة كأصكات الميف، كاألصكات الجانبية كاألنفية كالتكرارية 
 ػ تكرار األصوات الميموسة : ٔ

طبيعتػو عيػة ذلػؾ إلػى كمرجفػي الشػكؿ اإليقػاعي المػرتبط بػو ، تتدخؿ الطبيعة الفيزيائية لمصكت 
كقػػد كاليمػػس  : الجيػػر تمػػؾ التػػي تراكحػػت بػػيفصػػيمة الصػػكتية التػػي ينتمػػي إلييػػا ،كالفكصػػفة مخرجػػو ،

اتخذت أكالىما صفة الشيكع كالغمبة فػي المغػات اإلنسػانية بحيػث زادت نسػبة المسػاحة التػي تشػغميا عػف 
 َمف الثمث  في حيف بمغت نسبة األصكات الميمكسة ما يقربثمثي نسبة األصكات المككنة ليا ،

نمػا تعنػي حقيقػة كاقعيػة قػد يتغاضػى  كال تعني ىذه النسبة الثبات في كؿ كػبلـ ينشػئو البػاٌث ، كا 
عنيػػا البػػػاٌث فيكثػػر مػػػف كممػػات مككنػػػة مػػف أصػػػكات ميمكسػػة فػػػي سػػياؽ مػػػف السػػياقات ، أك نػػػص مػػػف 

لقػيـ اإليحائيػة النصكص ، كتككف الغمبة ىنػا مكقفيػة يسػتدعييا المكقػؼ ، أك السػياؽ ، كمػف ثمػة تبػرز ا
التي أشرت مف قبؿ إلػى أف تكظيفيػا فػي الػنص إنمػا يكػكف عػف مقصػدية ككعػي مػف المبػدع بمػا تحممػو 

يقاعية يريد أف يكصميا إلى المتمقي    َمف صفات داللية كا 
كعند دراسة األصكات الميمكسة لدل الشعراء األربعة ، تبيف مدل إلحاحيـ عمى أف تككف ىذه  

 :  (ُ) اضح كالفت لمنظر في بعض سياقاتيـ الشعرية كقكؿ أكساألصكات ذات حضكر ك 
 َتَنكَّػػػػػػَر َبْعػػػػػػِدي ِمػػػػػػْف ُأَمْيَمػػػػػػَة َصػػػػػػاِئؼُ 
ػػػػػػػػػِميُؿ َفَعػػػػػػػػػاِذبٌ   َفَقػػػػػػػػػٌو َفَرْىَبػػػػػػػػػى َفالسَّ
ػػػػػػػَخاُؿ َتَعػػػػػػػذََّرتْ  ػػػػػػػَميِّ َفالسِّ  َفػػػػػػػَبْطُف الس 
 َكػػػػػػَأفَّ َجِديػػػػػػَد الػػػػػػدَّاِر ُيْبِميػػػػػػَؾ َعػػػػػػْنُيـُ 

ـُ َترْ   َعػػػػػػى ِسػػػػػػَخاُلَياِبَيػػػػػػا اْلِعػػػػػػيُف وا رَا
 

 َفِبػػػػػػػػْرٌؾ َفػػػػػػػػَأْعَمى َتْوَلػػػػػػػػٍب َفاْلُمَخػػػػػػػػاِلؼُ  
 َمَطاِفيػػػػُؿ ُعػػػػوِذ اْلػػػػَوْحِش ِفيػػػػِو َعَواِطػػػػؼُ 
 َفَمْعُقَمػػػػػػػػػػٌة ِإَلػػػػػػػػػػى ُمَطػػػػػػػػػػاٍر َفَواِحػػػػػػػػػػؼُ 
 َتِقػػػػػػي  اْلَيِمػػػػػػيِف َبْعػػػػػػَد َعْيػػػػػػِدَؾ َحػػػػػػاِلؼُ 
 َفِطػػػػػػيـٌ َوَداٍف ِإَلػػػػػػى اْلِفَطػػػػػػاـِ َوَناِصػػػػػػُؼ 

 

 

ذا كانت دراسة األصكات ف ي النص الشعرم خاضعة لعنصر الذكؽ مػف الػذات المبدعػة كمػف المتمقػي كا 
عمى حد سكاء ، فتف التػراكـ الصػكتي لمجمكعػة مػف األصػكات المنتميػة إلػى فصػيمة صػكتية بعينيػا مػف 
الفصػػائؿ الصػػكتية ، أك إف التػػراكـ المتعمػػؽ بصػػكت مػػف األصػػكات فػػي بيػػت ، أك مجمكعػػة أبيػػات مػػف 

ؽ ىذه إلى ما يقرب بيا مف الجانب الػكاقعي الػذم يحيػؿ عمػى دالالت حقيقيػة شأنو أف ينتقؿ بحالة الذك 
   َتنبض بيا األصكات المتراكمة في ىذا السياؽ ، أك غيره  

                                                 
1

، تنكر : تغير ، صائؼ ، ًبرؾ ، المخالؼ ، تكلب ، قٌك ، السميؿ  عاذب : كميا أسماء أماكف في ديار بف  ّٔديكاف أكس بف حجر ص  - 
  1  اؿ : جمع سخؿ كىك كلد الطبي ، ناصؼ : بيف الفطاـ كالدنك منوتميـ كبني عامر ، سخ
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إننػػػا إذا نظرنػػػا فػػػي األبيػػػات السػػػابقة البػػػد أف نطٌػػػرح منػػػذ البدايػػػة النسػػػبة البينيػػػة بػػػيف األصػػػكات  
ا لؤلصػػػكات الميمكسػػػة ، كىػػػك حضػػػكر يفػػػكؽ النسػػػبة  المجيػػػكرة كالميمكسػػػة ؛ ألننػػػا نجػػػد حضػػػكرنا كاضػػػحن

ذا أخػػػذنا مثػػػاالن لػػػذلؾ مػػػػف األبيػػػات لكجػػػدنا أف عػػػدة األصػػػػكات  الطبيعيػػػة التػػػي ال تكػػػاد تبمػػػغ الثمػػػػث ، كا 
، كىي في ثبلثتيا  ُٓ/ِٕ، كفي الثاني كالثالث  ُٔ/ِٔالمجيكرة إلى الميمكسة في البيت األكؿ ىي 
األصػػكات الميمكسػػة ىنػػا الفػػت لمنظػػر بحيػػث تبػػدك خمفػػو تزيػػد عمػػى النصػػؼ ، ممػػا يعنػػي أف حضػػكر 

 َبعض الدالالت التي يمكف التماسيا مف خبلؿ مكضكع النص 
إف الشاعر يتحدث عف الخكاء الذم عـ ىذه األماكف بعد ارتحاؿ أىميا، كتغيرىا عمى الشاعر  

راز داللػػة الخػػكاء ذاتػػو، إذ كػػاف يركدىػػا؛ كلػػذا نجػػد الحضػػكر القػػكم لؤلصػػكات الميمكسػػة ذا دكر فػػي إبػػ
كالخبلء، كما يكتنفيا مف دالالت أخرل، فاليمس في األصكات يشير إلػى اتسػاع المخػرج أمػاـ الصػكت 
عند مركره فبل يعترضو شػيء، ككأنمػا ىػك يسػير فػي الخػبلء الكاسػع الػذم تعبػث فيػو الريػاح، نممػح ذلػؾ 

ريف مػػرة، مػػع تنػػكع نسػػبة فػػي التكػػرار الصػػكتي لحػػرؼ الفػػاء الميمػػكس ذم الحفيػػؼ العػػالي إحػػدل كعشػػ
انتشػػاره عمػػى مسػػاحة البيػػت المفػػرد، فقػػد تكػػرر فػػي البيػػت األكؿ خمػػس مػػرات، كفػػي الثػػاني سػػبع مػػرات، 
كالثالث خمس مرات، كالرابع مرة كاحدة ، كالخامس ثبلث مرات، كاالختبلؼ بيف ىػذه النسػب يشػير إلػى 

ت بػػيف األسػػناف، كمػػا يحػػاكي بعثػػرة بعثػػرة الصػػكت عمػػى األبيػػات، كمػػا يتبعثػػر اليػػكاء الخػػارج مػػع الصػػك 
  َاليكاء كانتشاره في تمؾ األماكف 

كمع الحفيػؼ النػاتج مػع الفػاء يػأتي الصػفير مػع حػرؼ السػيف الميمػكس أربػع مػرات حيػث يمتػد  
الصػػفير كينبسػػط فػػي جنبػػات ىػػذا الخػػبلء يػػؤازره فػػي ذلػػؾ حػػرؼ الطػػاء الميمػػكس المفخػػـ ذك الصػػكت 

التي تصيب المرء بالكحشة خاصة في مثؿ ىذا الخبلء ست مرات،  القريب مف قرع الطبكؿ، أك ضجتو
الميمػػػػكس الػػػػذم يشػػػػبو صػػػػكت احتكػػػػاؾ الخشػػػػب  يكمػػػػع قػػػػرع الطبػػػػؿ يجػػػػيء صػػػػكت الكػػػػاؼ االحتكػػػػاك

بالخشب، ككميا أصكات تسػتدعي إيحاءاتيػا معػاني الكحشػة كالرىبػة كالضػعؼ ، فيمػيف قمبػو كتخػكر قػكاه 
سبع مرات ، كىك يكحي بمممس بيف الطػراكة كالميكنػة التػي  كربما ألجؿ ذلؾ كرر صكت التاء الميمكس

  َيككف عمييا مىٍف ىك في مثؿ حاؿ الشاعر في ىذا المكقؼ 
كمثؿ ىذه الدالالت كاإليحاءات الصكتية ال نعدميا عند زىير في ىمزيتو التي يبدؤىا بالحػديث  

االرتحػػاؿ مػػف أثػػر عمػػى الشػػاعر  ذاتػػو : العفػػاء الػػذم يصػػيب المكػػاف بعػػد ارتحػػاؿ أىمػػو ، كمػػا يتركػػو ىػػذا
 المتأمؿ لحاؿ تمؾ الديار التي ارتحؿ عنيا أصحابيا ، يقكؿ زىير :

 َعَفػػػػػػػػػػػا ِمػػػػػػػػػػػْف ءِؿ َفاِطَمػػػػػػػػػػػَة اْلِجػػػػػػػػػػػَواُء 
 َفػػػػػػػػػػػُذو َىػػػػػػػػػػػاٍش َفِميػػػػػػػػػػػُث ُعَرْيَنػػػػػػػػػػػاتٍ 
 َفػػػػػػػػػػػِذْرَوُة َفاْلِجَنػػػػػػػػػػػاُب َكػػػػػػػػػػػَأفَّ ُخػػػػػػػػػػػْنَس 
 َيِشػػػػػػػػػػْمَف ُبُروَقػػػػػػػػػػُو َوَيػػػػػػػػػػُرّش َأْرُي الػػػػػػػػػػػْ 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا َأْف َتحَ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ءُؿ َلْيَمػػػػػػػػػػػػػػػػػىَفَممَّ  مَّ
 َجػػػػػػػَرْت ُسػػػػػػػُنًحا َفُقْمػػػػػػػُت َلَيػػػػػػػا َأِجيػػػػػػػِزي

ـُ َفاْلِحَسػػػػػػػػػػػػػػػاءُ    َفػػػػػػػػػػػػػػػُيْمٌف َفػػػػػػػػػػػػػػػاْلَقَواِد
يُم َبْعػػػػػػػػػَدَؾ َوالسَّػػػػػػػػػَماءُ   َعَفْتَيػػػػػػػػػا الػػػػػػػػػرِّ
 النَِّعػػػػػػػػػاِج الطَّاِوَيػػػػػػػػػاِت ِبَيػػػػػػػػػا اْلُمػػػػػػػػػالءُ 
 ػػػػػػػػػَجُنوِب َعَمػػػػػػػػى َحَواِجِبَيػػػػػػػػا اْلَعَمػػػػػػػػاءُ 

ـُ ِظَبػػػػػػػػػػػاءُ َجػػػػػػػػػػػ  َرْت َبْيِنػػػػػػػػػػػي َوَبْيػػػػػػػػػػػَنُي
 َنػػػػػػػػػػًوى َمْشػػػػػػػػػػُموَلًة َفَمتَػػػػػػػػػػى المَِّقػػػػػػػػػػاءُ 
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ػػػػػػػػػػػػَؿ َأْىُمَيػػػػػػػػػػػػا ِمْنَيػػػػػػػػػػػػا َفَبػػػػػػػػػػػػاُنوا  َتَحمَّ
 

 (ُ)َعَمػػػػػى ءثَػػػػػاِر َمػػػػػْف َذَىػػػػػَب اْلَعَفػػػػػاُء 
 

فتننػػػا نجػػػده يكػػػرر صػػػكت الفػػػاء الميمػػػكس بحفيفػػػو العػػػالي خمػػػس عشػػػرة مػػػرة ، كصػػػكت السػػػيف 
يفػػو كرقتػػو كرخاكتػػو بصػػفيره الػػذم يػػؤازر حفيػػؼ الفػػاء فػػي ىػػذا الخػػبلء أربػػع مػػرات، كصػػكت الحػػاء بحف

كىمسو سػت مػرات ككأنمػا يجسػد بػو مػا يعانيػو مػف األلػـ كالكحشػة كالحػزف لمػا صػار إليػو ىػذا المكػاف ، 
كىك اإلحساس نفسو الذم نستشفو مف تكرار حرؼ التاء األسناني المثكم الشػديد الميمػكس اثنتػٍي عشػرة 

األصػكات تتػآزر جميعيػا مػف أجػػؿ  مػرة، مػع تكػرار الكػاؼ كالثػاء كالطػاء مػرتيف لكػػؿ صػكت منيػا، كىػذه
إعطاء صكرة سمعية كبصرية لحالة ىذه األماكف، كمػا آلػت إليػو بعػد رحيػؿ المػرأة /فاطمػة كأىميػا حيػث 

  َدرست كصارت أطبلالن بعد أف أصابيا العفاء 
كمثؿ ىذه الدالالت الصػكتية كاإليحائيػة نممسػيا مػف قػكؿ كعػب بػف زىيػر كىػك يقػؼ أمػاـ منػزؿ 

 :  (ِ) ػ بعد رحيميا عنو المرأة ػ نكار

 َأِمػػػػػْف ُنػػػػػَواَر َعَرْفػػػػػَت اْلَمْنػػػػػِزَؿ اْلَخَمَقػػػػػا
 َوَقْفػػػػػػُت ِفيَيػػػػػػا َقِمػػػػػػياًل َرْيػػػػػػَث َأْسػػػػػػأَُلَيا
 َكػػػػػاَدْت ُتَبػػػػػيُِّف َوْحًيػػػػػا َبْعػػػػػَض َحاَجِتَنػػػػػا
يُم ُتْزِجػػػي ُكػػػؿَّ ِذي َلَجػػػبٍ   ال زَاَلػػػِت الػػػرِّ
ْيَحػػػػػػػاَف َواِبمُػػػػػػػوُ   َفَأْنَبػػػػػػػَت اْلَفْغػػػػػػػَو َو الرَّ

 ـْ تَػػػػػػَزْؿ ُكػػػػػػؿ  َ نَّػػػػػػاِء اْلُبَغػػػػػػاـِ ِبػػػػػػوِ َفَمػػػػػػ
 

 ِإْذ ال ُتَفػػػػػػػاِرُؽ َبْطػػػػػػػَف اْلَجػػػػػػػوِّ َفاْلُبَرَقػػػػػػػا 
 َفاْنَيػػػؿَّ َدْمِعػػػي َعَمػػػى اْلَخػػػدَّْيِف ُمْنَسػػػِحَقا
 َلػػػػػػْو َأفَّ َمْنػػػػػػِزَؿ َحػػػػػػي  َداِرًسػػػػػػا َنَطَقػػػػػػا
 َ ْيػػػػػػػٌث ِإَذا َمػػػػػػػا َوَنْتػػػػػػػُو ِديَمػػػػػػػٌة َدَفَقػػػػػػػا

 ِف َوالػػػػػػػػذ َرَقاَواأَلْيُيَقػػػػػػػػاَف َمػػػػػػػػَع اْلُمْكَنػػػػػػػػا
 ِمػػػػػػَف الظَِّبػػػػػػاِء ُترَاِعػػػػػػي َعاِقػػػػػػًدا َخِرَقػػػػػػا 

 

إذ يكػػرر الشػػاعر المجمكعػػة الصػػكتية الميمكسػػة ذاتيػػا عمػػى مػػدار األبيػػات السػػتة ، لتشػػكؿ نسػػقنا صػػكتينا 
معبػػرنا عػػف حالػػة المكػػاف ، كالكحشػػة التػػي أصػػابت الشػػاعر الكاقػػؼ أمػػاـ ىػػذا المنػػزؿ الػػدارس  مجػػردنا مػػف 

ػػي عميػػو المكػػاف فمػػـ يعػػد يعرفػػو إال أف يسػػتدعي إلػػى ذاكرتػػو ىػػذه نفسػػو صػػاحبنا ي سػػألو ، ككأنمػػا قػػد عيمّْ
بداللتو عمى السػببية فػي التعػرؼ إلػى المكػاف الػذم مف المحبكبة المرتحمة ، كقد أردفيا بعد حرؼ الجر 

لتػػي اٌمحػػت معالمػػو ، أك أنيػػا كانػػت السػػبب فيمػػا أصػػابو مػػف تغيػػر كتحػػكؿ عػػف الصػػكرة الحيػػة النابضػػة ا
كػػاف عمييػػا مػػف قبػػؿ، إلػػى صػػكرة مػػف الخمػػكد ال يشػػقيا سػػكل عبػػث الػػريح بػػيف جنباتػػو كتسػػاقط األمطػػار 
التي استدعت النباتات، كىذه األخيرة بدكرىا استرعت أنظار الظباء فجاءت إلييا، كعينيا عمى كليدىا ؛ 

( يتػػػردد ّس )حتػػى ال تتخطفػػو السػػباع؛ كلػػذلؾ نجػػد سػػػيطرة كاضػػحة ألصػػكات اليمػػس، فالقػػاؼ الميمػػك 
                                                 

، الجكاء كالقكادـ كيمف كذك ىاش كذركة كالجناب كعريتنات : كميػا أسػماء مكاضػع  ُِْ، ُِِشعر زىير بف أبي سممى ص  - ُ
ػػنس : القصػػيرة األنػػؼ  ػػبلء : أرديػػة ، عفػػا : درس ، الميػػث : األرض الرمميػػة السػػيمة ، ككاحػػدتيا ميثػػاء ، الخي ككاحػػدتيا خنسػػاء ، المي
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   َسانح كىك ما يمر عف اليميف مف الطير ، المشمكلة : السريعة االنكشاؼ 

منسحؽ : السريع ، ذك المجب : السحاب المصحكب بالرعػد ، كنػت : فتػرت ، ديمػة ، الدمع ال ُٓٔديكاف كعب بف زىير ص  - ِ
: سحابة ممطرة ، الفغك : نبت زىره يشبو الحناء ، األييقاف : نبت الجرجير ذك النكر األصػفر ، المكػاف : نػكع مػف البقػكؿ ، الػذُّرؽ 

     َي الصغير يعقد عنقو كيناـ : نكع مف النبات ، الغناء : صاحبة الصكت الرقيؽ العاقد الخرؽ : الظب
   َ ِّْ، د/ أحمد مختار عمر:دراسة الصكت المغكم ص  ٕٖ، ْٖاألصكات المغكية د/ إبراىيـ أنيس ص  - ّ
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اثنتي عشرة مرة ليمثؿ مع صكت الفػاء المتػردد عشػر مػرات مفتػاحيف صػكتييف لؤلبيػات كلمحالػة النفسػية 
لمشػػػاعر الحػػػائر أمػػػاـ المنػػػزؿ الػػػدارس، كيحكػػػي صػػػكت الفػػػاء حالػػػة المكػػػاف كصػػػكت الػػػريح كىػػػي تسػػػكؽ 

كت الطػػػاء، مػػػع السػػػحاب كالمطػػػر ذا الفرقعػػػة التػػػي تشػػػبو النقػػػر، أك قػػػرع الطبػػػكؿ، كذاؾ مػػػا يجسػػػده صػػػ
مكسػػيقى صػػكتية يؤدييػػا صػػفير السػػيف الػػذم يتفاعػػؿ مػػع األصػػكات السػػابقة ليظيػػر مػػا فػػي المكػػاف مػػف 
كحشػػة تنفعػػؿ بيػػا الػػذات الشػػاعرة ، كيتجسػػد انفعاليػػا صػػكتيِّا مػػف خػػبلؿ التػػراكـ الكاضػػح لصػػكت اليػػاء 

آه، كٍم أٌكاه، ىيػا، ىػػا، الميمػكس سػبع مػػرات، كىػك مػف األصػػكات األساسػية المككنػة لمػػدكاؿ االنفعاليػة : 
كاه، كأصػػػكات ىػػػذه الػػػدكاؿ االنفعاليػػػة" قصػػػيرة تعبػػػر عػػػف التكجػػػع أك الدىشػػػة أك األلػػػـ أك مػػػا إلييػػػا مػػػف 

   َ(  ُالكجدانات العابرة ")

كنجػػد حضػػكرنا آخػػر لػػبعض األصػػكات الميمكسػػة التػػي ربمػػا أدل كجكدىػػا إلػػى تعضػػيد الػػدالالت 
لتػػاء االنفجػػارم الشػػديد يتكػػرر ثػػبلث عشػػرة مػػرة، كتكػػرره مػػع التػػي أدتيػػا األصػػكات السػػابقة، إف صػػكت ا

صفاتو يؤدم إلى ما يشبو القرع القػكم عمػى سػطح أممػس ممػا يػؤازر صػكت نػزكؿ قطػرات المطػر كىػي 
تقػرع األرض الخاليػػة، ثػـ نجػػد حضػكرنا لصػػكت الحػػاء الرخػك الميمػػكس الػذم يصػػحب النطػؽ بػػو صػػكت 

ريح بػيف الشػجر، كىػك بػذلؾ يػؤازر حفيػؼ الفػاء، كصػفير أشبو بالحفيؼ الذم يحيؿ إلى صكت مركر ال
السػػيف، كػػذلؾ نجػػد حضػػكرنا لصػػكت الخػػاء الحمقػػي الرخػػك الميمػػكس، كىػػك يػػدؿ برخاكتػػو كخنخنتػػو عمػػى 
الصكرة القبيحػة لممكػاف بعػد أف تركػو أصػحابو كلعميػا الصػكرة التػي انطبعػت فػي عينػي الشػاعر المػأزـك 

  َبسبب ارتحاؿ المرأة 
يحاءات لؤلصكات الميمكسة نجدىا كذلؾ عنػد الحطيئػة ، ممػا يعنػي أنػو كسػابقيو كمثؿ ىذه اإل 

 ( : ِقد أحسف تكظيؼ ىذه األصكات لمتعبير عف تجربتو ، يقكؿ الحطيئة )

 َعَفػػػا ُمْسػػػَحالُف ِمػػػْف ُسػػػَمْيَمى َفَحػػػاِمُرهْ 
 ِبُمْستَْأِسػػػػػػػػِد اْلُقْرَيػػػػػػػػاِف ُحػػػػػػػػو  َنَباتُػػػػػػػػوُ 

 َبزََّىػػػػػػػا َكػػػػػػػَأفَّ َيُيػػػػػػػوًدا َنشَّػػػػػػػَرْت ِفيػػػػػػػوِ 
ـْ َيْعفُػػػُو اْلِبَمػػػى َِْي ِباْلَعْمَيػػػاِء َلػػػ  َخػػػال الن ػػػ
 رََأْت رَاِئًحػػػػػػا َجْوًنػػػػػػا َفَقاَمػػػػػػْت َ ِريػػػػػػَرةٌ 
 َفَمػػػا َفَرَ ػػػْت َحتَّػػػى َأتَػػػى اْلَمػػػاُء ُدوَنَيػػػا

 

ػػػػػػػػػػي ِبػػػػػػػػػػِو ِظْمَماُنػػػػػػػػػػُو َوَجػػػػػػػػػػ ِذُرهْ    ُتَمشِّ
 َفُنػػػػػػوَّاُرُه ِميػػػػػػٌؿ ِإَلػػػػػػى الشَّػػػػػػْمِس زَاِىػػػػػػُرهْ 

 ا َفاتَػػػػػػَؾ اْلَبْيػػػػػػَع تَػػػػػػاِجُرهْ ُبػػػػػُروًدا َوَرْقًمػػػػػػ
ْبػػػػػػػػػو اْلَجُنػػػػػػػػػوُب ُتَبػػػػػػػػػاِكُرهْ  ـْ تََأوَّ  ِإَذا َلػػػػػػػػػ
 ِبِمْسػػػػػػػػَحاِتَيا َقْبػػػػػػػػَؿ الظَّػػػػػػػػالـِ ُتَبػػػػػػػػاِدُرهْ 
 َوُسػػػػػػػػػدَّْت َنَواِحيػػػػػػػػػِو َوُرفِّػػػػػػػػػَع َداِبػػػػػػػػػُرْه 

 

إف سياؽ األبيات شأنو شأف النماذج الثبلثػة السػابقة كصػؼ لصػكرة ديػار المحبكبػة بعػد ارتحاليػا كأىميػا 
عنيا ، كخكائيا إال مف أصػناؼ الحيػكاف ، كالػريح التػي تتأكبيػا ، كالنبػات الػذم طػاؿ كاسػتتـ   كنػكره أك 
زىره الذم يسػتقبؿ الشػمس كيميػؿ معيػا حيػث تميػؿ ، كفػي مثػؿ ىػذه األجػكاء نجػد لؤلصػكات الميمكسػة 

                                                 
  َـ  ُُٕٗػ مطبعة المصرم  ُّد/ حسف ظاظا : المساف كاإلنساف ص  - ُ
حشي ، القرياف : جمع قرٌم كىك المسيؿ الذم يجتمع ، الظمماف : ذكراف النعاـ كأكلد البقر الك  ِِ -ُٗديكاف الحطيئة ص  - ِ

فيو الماء ، التبلع : مفردىا تمعة كىي مسيؿ الماء إلى الكادم ، كقكلو  حك تبلعو : المراد التي اشتدت خضرتيا   ميؿ إلى 
  َ   الشمس : تستقبميا كتدكر معيا ، الرائح كالعارض : السحاب 
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ا لمؤازرة الجك العاـ ليذا المكاف ، كذلؾ كصػكت الفػاء ا يحاءاتيا حضكرنا كاضحن لميمػكس ذم الحفيػؼ كا 
بحكايتو حركة الريح كالشجر ، كىك يتكػرر إحػدل عشػرة مػرة ، كمعػو صػكت السػيف سػبع مػرات بصػفيره 
المحاكي صفير الريح ، ثـ صػكت الحػاء بحفيفػو كمػا فيػو مػف رقػة تػكائـ رقػة النسػيـ المنبعػث مػف رائحػة 

  َالزىر المتمايؿ مع حركة الشمس 
يػاء الميمػكس /ثمػاني عشػرة مػرة، كىػك باىتزازاتػو العميقػة كنجد حضكرنا طاغينػا كػذلؾ لصػكت ال 

في باطف الحمؽ يكحي بشيء مف االضطراب كعدـ الثبات، كمف ثـ القمؽ كالتردد ، ككميا حركات غير 
منتظمة تكائـ حركة الظمماف كالجآذر كىي تتحرؾ بالمكضعيف : مسحبلف ، خامر، كعػدـ االنتظػاـ ىػذا 

بالمكػػاف، كتبعثرىػػا بحيػػث ال يبػػيف ليػػا انتظػػاـ، كمػػف ثػػـ يجػػيء صػػكت  يسػػتدعي انتشػػار تمػػؾ الحيكانػػات
الشيف باعتباره صكت التفشي ليحاكي حركة انتشػار تمػؾ الحيكانػات كتبعثرىػا بالمكػاف، مثممػا يخػرج ىػذا 

 َالصكت مع بعثرة النفىس، أك اليكاء قبؿ خركجو مف الفـ 
 ػ تكرار األصوات المجيورة :ٕ

كاضػػػػح فػػػػي أم خطػػػػاب لغػػػػكم ألنيػػػػا تمثػػػػؿ النسػػػػبة الغالبػػػػة عمػػػػى ليػػػػذه األصػػػػكات حضػػػػكرىا ال 
أصكاتيا، كذلؾ عمى نحك ما سبؽ؛ كلػذا فقػد كػاف حضػكرىا فػي الخطػاب الشػعرم عمػى مسػتكل كحدتيػو 

   َالصغرل كالكبرل تجسيدنا ليذا التفكؽ الذم تمثمو تمؾ األصكات في المغة الطبيعية 

نمػػػا يمكػػػف  مػػػة كالقصػػػدية مػػػف كراء تكظيفيػػػاكال تعنػػػي غمبػػػة األصػػػكات المجيػػػكرة انتفػػػاء الع ، كا 
، أك حضكر بعض مجمكعاتيا كاألصكات  التماس العمة في إلحاح الشاعر عمى حضكرىا بصكرة بارزة

، أك بعػػػض أصػػػكاتيا ممػػػا يتسػػػـ بدرجػػػة عاليػػػة مػػػف  ، أك األصػػػكات المينػػػة الجانبيػػػة كاألنفيػػػة كالتكراريػػػة
المجيػكرة فػي المقػاطع، كاسػتمرار طػكؿ االنفجػار فػي  الكضػكح السػمعي، فقػد " كجػد أف تجمػع األصػكات

األصػػكات ينسػػؽ التنغػػيـ، كيسػػاعد عمػػى تداخمػػو مػػع الصػػيغ المجيػػكرة األخػػرل ، كيعطػػي بيػػت القصػػيدة 
( ذلؾ الكجكد الذم يمكف التماسو مف التآزر الطبيعي بيف المسػتكيات المغكيػة المككنػة ُكجكده الفعمي ")

ك الصػػغرل، فاإليقػػاع الصػػكتي يػػأتي متػػآزرنا مػػع غيػػره مػػف المسػػتكيات لمػػنص الشػػعرم فػػي بنيتػػو الكبػػرل أ
 األخرل لخمؽ الصكرة الكمية لمنص، يقكؿ أكس  :

 َيا َعْيُف ُجوِدي َعَمى َعْمػِرو ْبػِف َمْسػُعود
َلػػػى اْنَتَجُعػػػوا ػػػَعاِليِؾ اأُل  َأْوَدى َرِبيػػػُع الصَّ
ـُ اْلَحػػػػػػيَّ َواأَلْمػػػػػػَواَت ِإْف ّنّزلُػػػػػػوا  اْلُمْطِعػػػػػػ

 اِىػػػػػػُب اْلِماَئػػػػػػَة اْلِمْعَكػػػػػػاَء َيْشػػػػػػَفُعَياَواْلوَ 
 

 َأْىػػِؿ اْلَعَفػػػاِؼ َوَأْىػػِؿ اْلَحػػػْزـِ َواْلُجػػػودِ  
 َوُكػػؿ  َمػػا َفْوَقَيػػا ِمػػْف َصػػاِلٍم ُمػػوِدي
ـَ السَّػػَناـِ ِمػػَف اْلُكػػوـِ اْلَمَقاِحيػػدِ   َشػػْح

 (ِ)َيْوـَ النَِّضاِؿ ِبُأْخَرى َ ْيَر َمْجُيودِ 
 

                                                 
1

  َ  ْٗصكتي ػ سابؽ ػ ص د/ قاسـ البريسـ : منيج النقد ال - 
  َ   ِٓديكاف أكس بف حجر ص  - ِ
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ا لؤلصػػ   ػػا كاضػػحن كات المجيػػكرة ، مػػع إلحػاح كبيػػر عمػػى بعػػض مجمكعػػات منيػػا مثػػؿ نمحػظ تراكمن
التػي تتسػـ بالكضػكح  ياأصكات الميف التي نجدىا مع المقطع الطكيؿ في أكؿ البيت حيث دالة النػداء : 

الػذم يتكػرر سػت عشػرة مػرة عمػى مػدار  األلػؼالسمعي العالي الػذم يمثمػو صػكت العمػة كالمػيف الطكيػؿ 
ي سيطرتو التامة عمى النبرة الصكتية فييػا جميعنػا ، كألنػو يسػتخدـ عػادة إلطالػة األبيات األربعة مما يعن

الصكت خاصة في مكاقؼ الفقد كالفجيعة   فتننا نرل حضػكره فػي ىػذا السػياؽ البكػائي ذا قيمػة صػكتية 
كاضحة ؛ ألف أعضاء الجسـ بما فييا الكجػو تػتقمص فػي حالػة األلػـ   فتأخػذ الشػفتاف الكضػع المناسػب 

( يؤازرىػػا كػػذلؾ صػػكتا العمػػة كالمػػيف : الػػكاك ُأم الفتحػػة ، كمعيػػا يبػػرز صػػكت التػػأٌكه ) Aالمػػيف  لصػػكت
ػػػا عمػػػى مػػػدار األبيػػػات ، كىمػػػا مػػػع صػػػكت األلػػػؼ " أكضػػػح  كاليػػػاء حيػػػث يػػػرداف سػػػت عشػػػرة مػػػرة أيضن

( ، ككضػػكحيما السػػمعي يؤكػػد مػػا ليمػػا مػػف حضػػكر فػػي ىػػذا المكقػػؼ البػػاكي كمػػا ِاألصػػكات جميعنػػا " )
 َمف عمك ككضكح في األصكات  يصحبو

كمػع أصػػكات المػيف المجيػػكرة بكضػكحيا السػػمعي العػالي نجػػد حضػكرنا لصػػكت العػيف المجيػػكر، 
( الػػذم يتجسػػد ّ) إحػػدل عشػػرة مػػرة عمػػى مػػدار األبيػػات، كىػػك صػػكت طبقػػي رخػػك يمثػػؿ لمػػا يشػػبو األلػػـ

ـ كالنػػػػكف، ك كميػػػا يتسػػػػـ صػػػكتيا مػػػف خػػػػبلؿ تكػػػرار األصػػػػكات الجانبيػػػة كاألنفيػػػػة المجيػػػكرة: الػػػػبلـ كالمػػػي
ا، كأقربيػػا إلػػى طبيعػػة أصػػكات المػػيف؛  بالكضػػكح السػػمعي العػػالي، فيػػي" أكثػػر األصػػكات السػػاكنة كضػػكحن

 :  (ٓ)كيقكؿ زىير  َ( ْ) كلذا يميؿ بعضيـ إلى تسميتيا أشباه أصكات الميف "
 ِلَسػػػػػػْمَمى ِبَشػػػػػػْرِقيِّ اْلَقَنػػػػػػاِف َمَنػػػػػػاِزؿُ 

ـَ َحمَّػػػػْت : َصػػػػْيُفُو   َوَرِبيُعػػػػوُ َعَفػػػػا َعػػػػا
ػػػػػَؿ ِمْنَيػػػػػا َأْىُمَيػػػػػا َوَخَمػػػػػْت َلَيػػػػػا  َتَحمَّ
 َكػػػػػػػػػَأفَّ َعَمْيَيػػػػػػػػػا ُنْقَبػػػػػػػػػٌة ِحْمَيٍريَّػػػػػػػػػةٌ 

 

ـٌ ِبَصػػػػػػْحرَاِء الم ّبيَّػػػػػػْيِف َحاِئػػػػػػؿُ    َوَرْسػػػػػػ
ـَ َقاِبػػػػػػؿُ  ـٌ َيْتَبػػػػػػُع اْلَعػػػػػػا  َوَعػػػػػػاـٌ َوَعػػػػػػا
 ِسػػػػػػُنوَف َفِمْنَيػػػػػػا ُمْسػػػػػػَتِبيٌف َوَحاِئػػػػػػؿُ 

ػػػػػػَياِقُؿ ُيَقطَُّعَيػػػػػػا َبػػػػػػْيَف اْلُجفُػػػػػػوِف ا  لصَّ
 

كىك في ذلؾ يتفؽ مع أبيات أكس بػف حجػر السػابقة فػي المكضػكع ، كىػك الرثػاء   كبػرغـ ذلػؾ 
فتننا نشعر مع أبيات أكس بشيء مف حرارة فػي العاطفػة ، كعمػك فػي الصػكت الشػعرم النػابع مػف ًعظىػـ 

ا مػف خػػبلؿ األمػػر الفاجعػة التػػي تركػت آثارىػػا كاضػػحة عميػو منػػذ المحظػػة األكلػى التػػي شػرع يسػػتعبر فييػػ
و إلى عينيو:  فػي صػدر بيتػو األكؿ ، كىػك الشػعكر الػذم ال نحسػو مػع أبيػات  جػودياالستعطافي المكجَّ

زىيػػر التػػي قاليػػا فػػي رثػػاء سػػناف بػػف حارثػػة، ىػػذا الرجػػؿ الػػذم أفنػػى زىيػػر شػػطرنا كبيػػرنا مػػف قصػػائده فػػي 
ىج عاطفػػػػة الحػػػػزف المصػػػػحكبة مدحػػػػو، كمػػػػع ذلػػػػؾ فتنػػػػو يبػػػػدأ مرثيتػػػػو ببدايػػػػة فػػػػاترة ال تحمػػػػؿ كراءىػػػػا تػػػػك 

باالستعبار كالذم فعمو أكس، إذ يبدأ زىير مرثيتو بالحديث عف سممى المرتحمة عف ديارىا   كما خمفتو 
 َكراءىا مف أطبلؿ دارسة ، كرسـك ديار تعبث الريح بيا 

                                                 
  َـ  ُٕٗٗاألنجمك المصرية  – ِْد/ إبراىيـ أنيس : داللة األلفاظ ص  - ُ
  َالخانجي   –ـ ُٖٓٗ/ ِط – ََُد/ رمضاف عبد التكاب : المدخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحث ص  - ِ
  َ  ـ الدار الثقافيةُٖٗٗ/ ُط َُِممعاني ص د/ حسني عبد الجميؿ : التمثيؿ الصكتي ل - ّ
  َ  ِٕد/ إبراىيـ أنيس : األصكات المغكية ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ، القناف : جبؿ ، الحائؿ : أتى عميو الحكؿ ، الصياقؿ : الذم يصقؿ السيكؼ كيجمكىا  ِّٔشعر زىير ص  - ٓ
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ف كاف ثـ تكحد كجػدانيّّ بػيف الحػديث عػف ارتحػاؿ سػممى كآثػاره عمػى المكػاف كمػف فيػو ، فػتف  كا 
ال ينفي خفػكت الػكىج العػاطفي الػذم حػاكؿ زىيػر تعكيضػو بمفػت االنتبػاه إلػى مػا تحممػو األصػكات  ذلؾ

يحائيػػػة، تكضػػػح تمػػػؾ العاطفػػػة، فيػػػك يسػػػتخدـ  المينػػػة تسػػػع عشػػػرة مػػػرة،  األلػػػؼالمجيػػػكرة مػػػف قػػػيـ فنيػػػة كا 
نبي ثمػاني الجػا الػالـأربػع عشػرة مػرة ، ك المػيـعشريف مرة، ك النوفكاألصكات األنفية الكاضحة سمعيِّا:

ذا مػػػا حاكلنػػػا عقػػػد مقارنػػػة بػػػيف  الػػػراءتسػػػع مػػػرات ، ك العػػػيفعشػػػرة مػػػرة، ك  التكػػػرارم خمػػػس مػػػرات ، كا 
ا عنػػد زىيػػر، كبػػرغـ ذلػػؾ مػػا يػػزاؿ االخػػتبلؼ  األصػػكات المجيػػكرة عنػػد زىيػػر كأكس، لكجػػدنا تفكقنػػا كاضػػحن

ػػا، كعمػػة ىػػذا االخػػتبلؼ الضػػارب بجػػذكره فػػي أعمػػاؽ اال تفػػاؽ، إنمػػا ترجػػع إلػػى " بينيمػػا فػػي العاطفػػة قائمن
اخػػتبلؼ األلفػػاظ المغكيػػة التػػي يسػػتخدميا كػػؿ مػػف الشػػاعريف كاإليقػػاع الخػػاص لكػػؿ منيمػػا ، كالحػػركؼ 
المعينة التي يتككف منيا كؿ لفظ ، كانتظػاـ ىػذه الحػركؼ بتكالييػا فػي المقطػع ، كىػذا االنتظػاـ كالتػكالي 

ه السػيطرة لؤلصػكات المجيػكرة عمػى الخطػاب كنجد مثػؿ ىػذ ( ُىك العامؿ األكبر في اختبلؼ النغـ " )
 : (ِالشعرم في قكؿ كعب )

 َلَعْمػػػػػُرَؾ َمػػػػػا َخِشػػػػػيُت َعَمػػػػػى ُأَبػػػػػيِّ 
 َوَلِكنِّػػػػػػػػي َخِشػػػػػػػػيُت َعَمػػػػػػػػى ُأَبػػػػػػػػيِّ 
 ِمػػػػػػػػَف اْلِفْتَيػػػػػػػػاِف ُمْحَمػػػػػػػػْوٍؿ ُمِمػػػػػػػػر  
 َأاَل َلْيػػػػػػػػػَؼ اأَلرَاِمػػػػػػػػػِؿ َواْلَيتَػػػػػػػػػاَمى

 

ػػػػػػػػػَميِّ    َمَصػػػػػػػػػاِرَع َبػػػػػػػػػْيَف َقػػػػػػػػػو  َفالس 
 ُرْحِمػػػػػػِو ِفػػػػػػػي ُكػػػػػػؿِّ َحػػػػػػػيِّ َجِريػػػػػػَرَة 

ػػػػػػػػػػػػػػػػاٌر ِبِ ْرَشػػػػػػػػػػػػػػػػاٍد َوَ ػػػػػػػػػػػػػػػػيِّ   َوَأمَّ
 َوَلْيػػػػػػػَؼ اْلَباِكَيػػػػػػػػاِت َعَمػػػػػػػػى ُأَبػػػػػػػػيِّ 

 

إحدل عشرة مرة ،  الياءالمينة الشديدة الكضكح السمعي تتكرر خمس عشرة مرة ، تمييا  فاأللؼ
تسػع مػرات ،  نػوفالتتكرر اثنتي عشرة مرة ، ك فالميـكاألصكات األنفية تتكرر كذلؾ بصكرة كاضحة ، 

التكراريػة  عشػر مػرات ، كىػذه األصػكات المجيػكرة مجتمعػة  الػراءثماني عشػرة مػرة ، ك الالـكالجانبية : 
ا لمكضػكح السػمعي ، كطػكؿ المػدل الصػكتي ، ككميػا ممػا يتناسػب كالرثػاء بمػا يحمػؿ مػف نبػرة  تمثؿ قممن

س مػػرات ، كىػػك مػػف األصػػكات الحػػزف كالفجيعػػة التػػي يشػػد مػػف أزرىػػا تكػػرار صػػكت العػػيف المجيػػكر خمػػ
التػػي كثػػر اسػػتخداميا فػػي مكاقػػؼ الفقػػد كالفجيعػػة ، كمػػا نجػػد مثػػؿ ىػػذا الحضػػكر فػػي قػػكؿ الحطيئػػة راثينػػا 

 :  (ّ) عمقمة بف ىكذة
 َيػػػػػا َجْفَنػػػػػًة تَػػػػػَرَؾ اْبػػػػػُف َىػػػػػْوَذَة َخْمَفػػػػػوُ 
ػػػػػػػػيَزى ُيَكمَّػػػػػػػػُؿ َفْوَقَيػػػػػػػػا  َكَعِريَضػػػػػػػػِة الشِّ

ـْ َمػػػػػػػػػػْف ِلرَاِسػػػػػػػػػػَيٍة َكػػػػػػػػػػَأفَّ ُأَوا  َرَىػػػػػػػػػػاَأ
ػػػػػػَيُيـْ  ـْ َمػػػػػػْف ِلَخْصػػػػػػـٍ ُمْضػػػػػػِجِعيَف ِقسِّ  َأ
ِزيَّػػػػػػػػػػَة اَل َأَبػػػػػػػػػػا َلػػػػػػػػػػِؾ َىاِلػػػػػػػػػػؾٌ   ِإفَّ الرَّ
ِزيَّػػػػػػػػػػُة اَل َرِزيَّػػػػػػػػػػَة ِمْثُمَيػػػػػػػػػػا  ِتْمػػػػػػػػػػَؾ الرَّ

 

 َمػػػػػػألى ِلُصػػػػػػْحَبِتِو َكَحػػػػػػْوِض اْلُمْقِتػػػػػػِري 
ـُ السَّػػػػػَناـِ َ ػػػػػَداَة ِريػػػػػٍم َصْرَصػػػػػرِ   َشػػػػػْح
 َنْقػػػػػػػػػػػٌع َتَعػػػػػػػػػػػاَوُرُه َبَنػػػػػػػػػػػاُت اأَلْخػػػػػػػػػػػَدرِ 
ـُ ِعَظػػػػػػػػػاـِ اْلَمْفَخػػػػػػػػػرِ   ِميػػػػػػػػػٍؿ ُخػػػػػػػػػُدوُدُى
 َبػػػػػػػػْيَف الػػػػػػػػدَِّماِخ َوَبػػػػػػػػْيَف َداَرِة َخْنػػػػػػػػَزرِ 
 َفػػػػػاْقَنْي َحَيػػػػػاَءِؾ ال َأَبػػػػػا َلػػػػػِؾ َواْصػػػػػِبِري 

 

                                                 
  َ  ت َالدار القكمية لمطباعة كالنشر د  ُْ/ُمو د/ محمد النكييي : الشعر الجاىمي : منيج في دراستو كتقكي - ُ
 َ  ، الجريرة : الذنب العظيـ ، محمكؿ : صيغة مبالغة بمعنى متناهو في الحبلكة ُّٖديكاف كعب بف زىير ص  - ِ
 َ، المقترم : الذم يجمع الماء في الحكض ، الشيزل : نكع مف الشجر  ُٗٓ، ُٕٓديكاف الحطيئة ص  - ّ
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اثنتيف كعشريف مرة ، لتدؿ عمى قصػدية التكظيػؼ لمػا  األلؼفقد استخدـ األصكات المجيكرة : 
ماع ، كطػػكؿو فػػي المػػدل الصػػكتي الػػذم يفسػػح بطكلػػو يتمتػػع بػػو مػػف شػػدةو فػػي الكضػػكح ، كعمػػكو فػػي اإلسػػ

المكػػاف كالزمػػاف ، ممػػا يتػػيح لمػػنفس الكميمػػة أف تمػػد صػػكتيا بالبكػػاء عنػػدما يتكجػػو إلػػى جفنػػة فػػي البيػػت 
، ككأنمػػػا ينػػػدب الجفنػػػة ألف صػػػاحبيا ىمػػػؾ  يػػػااألكؿ نادبنػػػا بدالػػػة الندبػػػة ذات الكضػػػكح السػػػمعي الكبيػػػر 

  َلحكض لينيؿ منو الظامئكف كتركيا مؤلل كمف يجمع الماء في ا
ا إذ تتكرر تسع مرات محاكية النكسار الػنفس بالفجيعػة  لمياءكنجد  صكت الميف حضكرنا كاضحن

إحػػدل كعشػػريف مػػرة ،  النػػوفتسػػع عشػػرة مػػرة ، ك األنفيػػة :  الػػالـ، مػػع حضػػكر لؤلصػػكات الجانبيػػة : 
صػػكات تتميػػز بالكضػػكح السػػمعي التكػػرارم سػػبع عشػػرة مػػرة ، ككميػػا أ الػػراءسػػبع عشػػرة مػػرة ، ك المػػيـك

  َالعالي الذم يؤازر حالة الفقد التي يعيشيا الشاعر 
 :  لألصوات ثانًيػػا : التكرار الموقعػي

فػي ىػذا الػنمط مػػف التكػرار الصػكتي يػػتحكـ المكقػع الػذم تكػكف بػػو األصػكات ، أك الكممػات فػػي  
 ذلؾ عمى النحك التالي :اإليحاءات اإليقاعية كالداللية لمصكت أك الكممة المكررة  ، ك 

 أ ػ التكرار الموقعي لمصوت المفرد : 
في ىذه الصكرة يقكـ الشاعر بتكرار صكت، أك مجمكعة مػف األصػكات فػي مػكقعيف متنػاظريف  

أك أكثر، بحيث يككف المكقع ىػك المحػدد لئلشػعاعات الصػكتية التػي تؤدييػا األصػكات المتكػررة، كيبػرز 
البيت باعتبارىا كامنة في مكقع صكتي متميز، كيككف صكت الػركم ذا  في ىذا النمط مكقع القافية مف

مكقع أثير فػي ىػذا الػنمط؛ إذ يكػكف النسػخة الثانيػة لمصػكت المكػرر الػذم يتخػذ المكقػع ذاتػو، كلكػف فػي 
نيايػػػػة الصػػػػدر، كذلػػػػؾ مػػػػا ييعػػػػرؼ بالتصػػػػريع، أك الجنػػػػاس الختػػػػامي، كلػػػػو معكػػػػكس آخػػػػر ىػػػػك الجنػػػػاس 

  َدر كالعجز، أك بالصدر دكف العجز االستيبللي المرتبط بالص
 التصػػريػع : 

إذا كػاف التكػرار الحػػر لمصػكت قػػد أظيػر ػ فيمػا سػبؽ ػ مػا لؤلصػػكات المكػررة مػػف قػيـ إيحائيػػة  
يقاعية تقكـ بيا ؛ نتيجة اإللحاح عمى كجكدىا داخؿ النص ، فتف ثمة ظكاىر صكتية جاءت منتظمة  كا 

ي بركز خاصية اإليقاع المتك  عمى تساكم المسافات الزمنية التػي انتظامنا مكقعيِّا ساىـ انتظامو ىذا ف
  َترد عمييا األصكات المكررة داخؿ البيت الشعرم 

كالتساكم في حالة التصريع يتأخر إلى نياية صدر البيت كعجزه، كىما متساكياف كزنيِّا   كمػف  
ؽ بقكلو : " فأما التصػريع فيػك ثمة يككناف متساكييف في نكعية األصكات ، كذاؾ ما عبر عنو ابف رشي

( ، فيػػك يجػػرم مجػػرل ُمػػا كانػػت عػػركض البيػػت فيػػو تابعػػة لضػػربو ، تػػنقص بنقصػػو كتزيػػد بزيادتػػو " )

                                                 
      َ  ُٕ/ُقيركاني : العمدة ػ سابؽ ػ ابف رشيؽ ال - ُ
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القافية ، كالفرؽ بينيما فرؽ مكاني ؛ إذ يقع التصريع " في آخر النصؼ األكؿ مف البيت ، كالقافيػة فػي 
كمػػـ حػػاـز القرطػػاحني عػػف العبلقػػة الكميػػة بػػيف ( ، كلمزيػػد مػػف التحديػػد تُآخػػر النصػػؼ الثػػاني منػػو " )

الكممتيف الكاقعتيف في نياية الصدر كالعجز ، فقاؿ : " كأف يككف ما بيف أقرب ساكف منيا إلػى المقطػع 
ا " )   َ( ِمف الحركات عدد ما بيف أقرب ساكف مف كممة القافية كبيف نيايتيا مف الحركات أيضن

ا لن  ذا اعتبرنا القافية " تتكيجن كأنيػا " تقػع ( ّ) ظاـ صكتي صار مف المستحيؿ إدراجو بػدكنيا "كا 
فتف التصريع الكاقع في نياية الصدر يأخذ مثؿ ىذه األىمية  (ْفي جزء مميز مف أجزاء بيت الشعر " )

األىميػػػة ، بػػػؿ ربمػػػا زاد عمػػػى القافيػػػة بػػػالبركز كالصػػػدارة التػػػي ارتبطػػػت بالبيػػػت األكؿ الػػػذم يشػػػبو بػػػاب 
صريع مف مصػراعٍي البػاب ؛ كلػذلؾ قيػؿ لنصػؼ البيػت مصػراع ، كأنيػا بػاب القصيدة ، كقد اشتيؽ " الت

( كمػػف تمػػاـ التشػػابو بػػيف نيػػايتي المقطعػػيف أف " التصػػريع يقػػع فيػػو مػػف اإلقػػكاء ٓالقصػػيدة كمػػدخميا " )
  َ( ٔكاإلكفاء كالسناد كالتضميف ما يقع في القافية " )

ف يقكـ التصريع بأداء عػددو مػف الكظػائؼ كمما يترتب عمى ىذا التشابو بيف نياية المصراعيف أ 
، فيك يشير ػ أكالن ػ إلى اإليقاع الصػكتي المتكػ  عمػى التكػرار المػكقعي لؤلصػكات ، كيشػير ػ ثانينػا ػ إلػى 
الكظيفة الداللية بتحديدىا الجنس األدبي الذم ينتمي إليو النص ، كىك الشعر كليس النثر ؛ ألف " بنية 

تقفية   فكمما كاف الشعر أكثر اشتماالن عميو ، كاف أدخػؿ فػي بػاب الشػعر ، الشعر إنما ىي التسجيع كال
( ، كيشير ػ ثالثنا ػ إلى ما في البيت الشعرم مف التبلحـ بيف جميع أجزائػو ٕكأخرج لو عف باب النثر " )

بػؿ ، كىك تبلحـ يدركو المتمقي منذ لحظة تعاممو مع القصيدة التػي يػؤدم التصػريع إلػى معرفػة قافيتيػا ق
  َ( ٖتماـ البيت األكؿ منيا )

كىذه القيـ الكظيفية لمتصريع تدفع الباحث إلى دراستو عند شػعراء الصػنعة األربعػة ؛ باعتبػارىـ  
مػف الفحػكؿ المجػػكديف لشػعرىـ ، كالتصػريع دليػػؿ جػكدة الشػاعر عنػػد النقػاد ؛ ألنػو " داؿ عمػػى سػعة فػػي 

قد ذىب الكثير مف النقاد إلػى اسػتيجاف اإلكثػار منػو كمع ذلؾ ف (ٗفصاحتو  كاقتدارو منو في ببلغتو " )
( ، كىػػك مػػا لػػـ نجػػده عنػػد الشػػعراء األربعػػة الػػذيف كػػانكا َُ؛ ألنػػو آنئػػذ سػػكؼ يكػػكف دليػػؿ مشػػقة كتكمػػؼ )

مقميف في تصريعيـ لمطالع قصائدىـ ، كذاؾ أمر ال يغض مػف فصػاحتيـ كببلغػتيـ ، كالجػدكؿ التػالي 
 شعراء األربعة : يكضح نسب استخداـ التصريع عند ال

                                                 
  َ  َُٖابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ػ سابؽ ػ ص  - ُ
    َ   ّّٖ، ِّٖحاـز القرطاجني : منياج البمغاء كسراج األدباء ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  َِٔجماؿ الديف بف الشيد : الشعرية العربية ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َ  ـُٕٖٗ/ِ: المؤسسة الجامعية ػ بيركت ط ُٗسات األسمكبية ص ميشاؿ شريـ : دليؿ الدرا - ْ
   َ  َُٖ، كابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ص  ُْٕ/ُابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ  - ٓ
  َ  ُٕٔ/ُابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ  - ٔ
 َ  ٖٓقدامة بف جعفر : نقد الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ٕ
   َ  ُُٖ، كابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ػ سابؽ ػ ص  ِّٕ/ُر ػ سابؽ ػ ابف األثبر : المثؿ السائ - ٖ
  َ  ِّ/ ّالعمكم : الطراز ػ سابؽ ػ  - ٗ

  َ  ُُٖ، سر الفصاحة ص  ُْٕ/ُ، العمدة  ِّٕ/ُ، المثؿ السائر  ّّ، ِّ/ّانظر : الطراز  - َُ
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األبيات  الشاعر
 المصرعة

القصائد  النسبة
 المصرعة

التصريع في  النسبة
 الحشك

 النسبة

 . %ّٕ ْ %ٓ.ُّ ُٕ %ْٖ.ّ ُِ أكس

 . %ٗ ٖ %ٔ.ّٗ ُِ %ِْ.ّ ِٗ زىير

 . %ُٕ ٓ %َٕ.ِّ ُٕ %ُ.ّ ِِ كعب

 . %ْٕ ٓ %ُ.ُّ ُٔ %ِ ُِ الحطيئة

 مف استقراء ىذه الجدوؿ يتبيف ما يمي :

ػ بمغت عدة األبيػات المصػرعة عنػد الشػعراء األربعػة ثبلثػة كتسػعيف بيتنػا ، كىػي نسػبة ال تكػاد ُ 
% مػػف جممػػة أشػػعارىـ ، كىػػي نسػػبة تؤكػػد عمػػى عػػدـ احتفػػاليـ بالتصػػريع بالصػػكرة التػػي ٓ.ّتصػػؿ إلػػى 

  َستيجاف المرتبط باإلكثار منو تدخؿ بيـ في حيز اال
نمػا ػ لػـ تكػف ىػذه الضػآلة فػي عػدة األبيػِ  ات المصػرعة كقفنػا عمػى جممػة إنتػاجيـ مجتمعػيف ، كا 

كجدناىا كذلؾ عند كؿ شاعر عمى حدة ، مف ذلؾ أف التصػريع جػاء عنػد أكس فػي كاحػد كعشػريف بيتنػا 
% ِْ.ّ% ، كجاء عند زىير في تسػعة كعشػريف بيتنػا بنسػبة مئكيػة قػدرىا ْٖ.ّفي نسبة مئكية قدرىا 

% ، بينمػا جػاء عنػد الحطيئػة فػػي ُٓ.ّتنػا بنسػبة مئكيػة قػدرىا ، كجػاء عنػد كعػب فػي اثنػيف كعشػريف بي
% ، كىذه الضآلة ال تقمؿ مف المقدرة الشعرية التي يتمتع بيا ىؤالء الشعراء ِكاحد كعشريف بيتنا بنسبة 

  َ، كال مف الفحكلة التي كصفكا بيا في النقد القديـ 
ة لدل غيرىـ مف الشعراء مف حيث ػ جرل الشعراء األربعة في تصريعيـ عمى الطريقة الشعريّ 

ف كانػت النسػػبة الغالبػػة عنػػدىـ ىػػي تصػػريع المطػػالع ،  تصػريع المطػػالع كغيرىػػا مػػف أبيػػات القصػػيدة ، كا 
 َفي حيف قؿ التصريع في حكاشي القصائد 

كأما عف األصكات التي استخدميا ىؤالء الشعراء في التصريع ، فقد بمغت جممتيا خمسة  
 ينيـ في استخداميا ، كيمكف تكضيح ذلؾ بالجدكؿ التالي :عشر صكتنا عمى تفاكت ب

 م ف ـ ؿ ؾ ؽ ؼ ع ر د ح ت ب ء أ الشاعر

 - ُ ٘ ٗ - - ُ ُ ٖ ُ ِ - ّ - - أكس 

 - ّ ٘ ٗ ُ ّ - - ٘ ٔ - - - ِ - زىير 

 ِ ِ ٔ ٙ - ِ ِ - ٘ - - - ُ - ُ كعب 

 ُ - ٕ ٗ - ُ ّ ُ ٗ ّ ُ ُ - - - الحطيئة

 وؿ نخمص إلى ما يمي :باستقراء ىذا الجد
ػ استخدـ أكس بف حجر تسعة أصكات ليصرع عمييػا ، كاسػتخدـ زىيػر بػف أبػي سػممى ثمانيػة ُ 

أصػػكات بػػرغـ أنػػو أكثػػرىـ تصػػريعنا ، كاسػػتخدـ كعػػب تسػػعة أصػػكات ، فػػي حػػيف اسػػتخدـ الحطيئػػة عشػػرة 
ػرّْعت عمييػ ا يؤكػد عمػى مػيميـ أصكات ، كاتساع الفارؽ بػيف عػدة األبيػات المصػرعة كاألصػكات التػي صي

  َإلى تكرار التصريع بالصكت الكاحد أكثر مف مرة 
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، المػيـكالػالـ ك الراءػ اشترؾ الشعراء األربعة في ثبلثة فقط مف األصكات المصرعة، كىي : ِ 
كثبلثتيػػا أصػػكات مجيػػكرة تتميػػز بالكضػػكح السػػمعي العػػالي، كقػػد اتفػػؽ كػػؿ مػػف زىيػػر ككعػػب فػػي مػػرات 

يع، إذ بمغػػت خمػػس مػػرات لكػػؿ كاحػػد منيمػػا، كاتفػػؽ زىيػػر مػػع كػػؿٍّ مػػف أكس فػػي التصػػر  الػػراءاسػػتخداـ 
الذم كرد أربع مرات في شعر كؿ كاحد منيـ ، كما اتفؽ زىير مػع  الالـكالحطيئة في التصريع بصكت 

  َخمس مرات عند كؿ كاحد منيما  الميـأكس في استخداـ 
لميمكسػة فػي مكاضػع التصػريع، ػ اتفؽ أكس ككعب في مػرات اسػتخداـ األصػكات المجيػكرة كاّ 

فقػػد اسػػتخدـ كػػؿ منيمػػا سػػبع أصػػكات مجيػػكرة، كصػػكتيف ميمكسػػيف ممػػا يعنػػي أف النسػػبة البينيػػة بينيمػػا 
كبيرة ػ خمس أصكات ػ  في حيف كانت صغيرة عند زىير كالحطيئة ػ صكتيف اثنيف ػ  فقد استخدـ زىيػر 

كاسػتخدـ الحطيئػة سػتة مػف األصػكات  خمسة مف األصكات المجيكرة كثبلثة مف األصػكات الميمكسػة ،
  َالمجيكرة قبالة أربعة مف األصكات الميمكسة 

كتػػػدفعنا ىػػػذه القمػػػة المتبديػػػة فػػػي اسػػػتخداـ التصػػػريع عنػػػد الشػػػعراء األربعػػػة إلػػػى دراسػػػة األبيػػػات  
المصػػرعة فػػي ضػػكء المعػػايير التػػي كضػػعيا النقػػاد القػػدامى لجػػكدة التصػػريع؛ لمكقػػكؼ عمػػى حظيػػـ مػػف 

عدميا، خاصة، كأنيـ جميعنا مف الشعراء الفحكؿ، كأكؿ ىذه المعايير: استقبلؿ كؿ مصػراع الجكدة، أك 
( كقػػد ذىػػب العمػػكم إلػػى كجػػكد رابطػػة بػػيف المصػػراعيف ُعػػف اآلخػػر، كعػػدـ حاجتػػو إليػػو فػػي فيػػـ معنػػاه )

فقػد  برغـ ىذه االستقبللية ، ككجكدىا ىك الغالب عمى أبيات التصريع عنػد الشػعراء األربعػة ، كمػع ذلػؾ
 :  (ِ)كجدنا عند زىير ىذه االستقبللية مع غيبة الرابطة في قكلو 

ـَ َلَحػػػػػػػْت َ ِإفَّ َلْوَمَيػػػػػػػا ُذُعػػػػػػػرُ   ِفػػػػػػػي
 

 َأْحَمْيػػػػػػػػػِت َلْوًمػػػػػػػػػػا َكَأنَّػػػػػػػػػػُو اإِلَبػػػػػػػػػػُر  
 

فتننا نجد فيو كؿ مصراعو مستقبل بنفسو ، فقد بدأ المصراع األكؿ بالسؤاؿ الحائر المستنكر حكؿ سمكؾ 
كىك المكـ أك العتاب بداللتو عمى إلحاح البلئـ ، كتكراره المػـك  مثممػا ينػتج صػكت الػراء اآلخر تجاىو ، 

مف تكرار طرؽ طرؼ المساف أسفؿ المثة العميا ، في حيف أدار المصراع الثاني حكؿ حمية لـك المرأة ، 
سػبنا لتكػراره في أسمكب خبرم يؤكد اإللحاح عمى المـك المشبو كخز اإلبر ، كىك ما كاف صكت الراء منا

، مثمما كاف في المصراع األكؿ الذم أكد اسػتقبلليتو لغكينػا مػف خػبلؿ خطػاب الغائػب ، فػي حػيف جعػؿ 
كىػػذه االسػػتقبللية الدالليػػة لكػػؿ مصػػراع عػػف  َخاطىػػب مػػف خػػبلؿ أسػػمكب االلتفػػات المصػػراع الثػػاني لمم

ا )  ( :  ّأخيو ، مع غيبة الرابط نممحيا في قكؿ زىير أيضن
 ِمػػػػػػػيَط َأَجػػػػػػػدَّ اْلَبػػػػػػػْيَف َفاْنَفَرَقػػػػػػػاِإفَّ اْلخَ 

 

  َوُعمِّػػػػَؽ اْلَقْمػػػػُب ِمػػػػْف َأْسػػػػَماَء َمػػػػا َعِمَقػػػػا 
 

فيذه االستقبللية تبػدك مػف خػبلؿ انفػراد كػؿ مصػراع عػف اآلخػر بالداللػة المطركحػة، فػاألكؿ يػدكر حػكؿ 
اء، كالػرابط بػيف إصرار المخالطيف عمى الرحيػؿ كالفػراؽ كاالنقطػاع، كيػدكر الثػاني حػكؿ تعمػؽ قمبػو بأسػم

                                                 
 َ  ّّ/ّ، الطراز لمعمكم  ِّٕ/ُابف األثير : المثؿ السائر ػ سابؽ ػ  - ُ
 َـ ُٓٗٗدار الفكر المبناني   ِٔديكاف زىير تقديـ كتعميؽ د/ محمد محمكد ص   -ِ
 َ  نفسيا السابؽ الصفحة -طبعة دار الفكر المبناني  –ديكاف زىير  - ّ
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المصػػراعيف ىػػك كاك الحػػاؿ الدالػػة عمػػى الػػتبلـز كالتفػػارؽ بػػيف إصػػرار الخمػػيط عمػػى الرحيػػؿ كتعمػػؽ القمػػب 
بأسماء، كلعػؿ اسػتخداـ صػكت القػاؼ االنفجػارم الميمػكس فػي ىػذا التصػريع  كفػي ركم القصػيدة كميػا 

 َلصكت القاؼ بالداللة المطركحة  ما يدؿ عمى المكاءمة الكاضحة
يككف استقبلؿ كؿ مصراع عف صاحبو مكجكدنا في البيت، بيد أف ثمة عبلقة رابطة  تػربط  كقد 

( كىػػذا ىػػك الغالػػب عمػػى األبيػػات المصػػرعة عنػػد الشػػعراء األربعػػة ، مػػف ذلػػؾ ُالمصػػراع الثػػاني بػػاألكؿ )
 ( : ِقكؿ كعب بف زىير )

َـّ ِبػػػػػػَؾ اْلَخَيػػػػػػاُؿ َيِطيػػػػػػؼُ   ّأنَّػػػػػػى أََلػػػػػػ
 

 ٌة َوُشػػػػػػػػػػُعوُؼ َوَمَطافُػػػػػػػػػػُو َلػػػػػػػػػػَؾ ِذْكػػػػػػػػػػرَ  
 

فالعبلقة الرابطػة بػيف المصػراعيف دالليػة تشػير إلػى أثػر الخيػاؿ الطػائؼ عمػى قمبػو المغػـر بػو ػ شػعكؼ ػ 
كالػػذم ال ينسػػاه ػ ذكػػرة ، كعبلقػػة لغكيػػة كىػػي الػػكاك كضػػمير الغيبػػة المتصػػؿ بكممػػة مطػػاؼ فػػي بدايػػة 

 : (ّكقكؿ الحطيئة ) َالمصراع الثاني 
 ُوا ِبُقفُػػػػػػػػػوؿِ َأال ءُؿ َلْيَمػػػػػػػػػى َأْزَمُعػػػػػػػػػ

 

 َوَمػػػػػػػا ءَذُنػػػػػػػوا َذا َحاَجػػػػػػػٍة ِبَرِحيػػػػػػػِؿ  
 

 

ػٍف ىػك فػي  حيث تتجسد العبلقة الداللية بينيما مف خبلؿ دكرانيما حكؿ فكرة الرحيؿ التي لـ يؤذف بيػا مى
حاجػػة إلػػييـ، أمػػا العبلقػػة المغكيػػة الرابطػػة بػػيف المصػػراعيف، فيػػي مػػا تقػػكـ بػػو الػػكاك كالضػػمير المتصػػؿ 

كقػػػد يكػػػكف الشػػػاعر مخيػػػرنا فػػػي تقػػػديـ أحػػػد َالعائػػػد عمػػػى آؿ ليمػػػى فػػػي المصػػػراع األكؿ  ءذنػػػوابالفعػػػؿ /
 ( :ٓ(  كمنو قكؿ أكس بف حجر )ْالمصراعيف عمى اآلخر أييما شاء )

 َعْيَنػػيَّ اَلُبػػدَّ ِمػػْف َسػػْكٍب َوَتْيَمػػػػاؿِ 
 

ْزِء َواْلَعػػػػػاِلي    َعَمػػػػػى َفَضػػػػػاَلَة َجػػػػػؿِّ الػػػػػر 
 

اني بالدرجة ذاتيا التي يصح معيا البدء باألكؿ، كاألمر في االختيار فتنو يصح البدء بالمصراع الث
يؤكؿ إلى الشاعر الذم آثر البدء بنداء العينيف ، ككضعيما أماـ األمر الذم ال مفر منو كىك البكاء 

  َكسكب الدمكع ألف المرثٌي عظيـ الرزء  
( كىذا النمط مف ٔمصراع الثاني)كقد ال يستقؿ المصراع األكؿ بنفسو ، كال ييفيـ معناه إال بال 

التصريع يسمى التتصريع الناقص ، كىك ليس بالحسف كال بالمرضي عند النقاد القدامى أمثاؿ ابف 
 ( :ٕكعمى ىذا النمط مف التصريع جاء قكؿ زىير )َاألثير كالعمكم في 

 َكَأنِّي َوِرْدِفي َواْلِفتَاَف َوُنْمُرِقي
 

 ْزَعَر ِنْقِنِؽ َعَمى َخاِضِب السَّاَقْيِف أَ  
 

                                                 
  َ  ِّٕ/ُ، كانظر : المثؿ السائر البف األثير  ّْ/ّالطراز لمعمكم ػ سابؽ ػ  - ُ
 َ  ٖٓديكاف كعب بف زىير ص  - ِ
 َ  ّّديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َ  ِّٖ/ُ، كالمثؿ السائر  ّٔ، ّٓ/ّالطراز لمعمكم  - ْ
 َ     َُِديكاف أكس بف حجر ص  - ٓ
  َ   ّٔ،  ّٓ/ّ، كالطراز لمعمكم  ِّٖ/ُابف األثير : المثؿ السائر  - ٔ
مف أدـ ، النمرؽ : الكسػادة  أزعػر : قميػؿ  ػ الردؼ ىنا بمعنى الحقيبة ، الفتاف : غشاء لمرحؿ ّٕص  -سابؽ  –ديكاف زىير  - ٕ

  َقميؿ الريش ، نقنؽ : ىك الذم ينقنؽ في صكتو 
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فقد افتقر المصراع األكؿ إلى الثاني في الداللة التي يقـك فييا المصراع الثاني بكظيفة نحكية ىي خبر 
الناسد المتصدر لممصراع األكؿ ، كمف ثمػة فالداللػة المطركحػة ال تكتمػؿ فػي غيبػة المصػراع الثػاني ، 

ا في قكؿ أكس بف حجر  :  (ُ) كىذا ما نممحو أيضن
ـْ ِمنِّػػػػػػي ِىَجػػػػػػاٌء َفِ نََّمػػػػػػا َفػػػػػػِ فْ   َيػػػػػػْأِتُك

 

ـْ ِبػػػػػِو ِمنِّػػػػػي َجِميػػػػػُؿ ْبػػػػػُف َأْرَقَمػػػػػا    َحَبػػػػػاُك
 

إذ يبػػدك التعمػػؽ بػػيف المصػػراعيف مػػف خػػبلؿ دالػػة الشػػرط المتصػػدرة لممصػػراع األكؿ ، فيػػي تقػػكـ بػػربط 
ػ  فػي نيايػػة المصػراعيف معنػا ؛ ألف الثػػاني منيمػا يمثػػؿ جممػة الجػػكاب التػي بػػدأت بدالػة القصػػر ػ إنمػا 

  َالمصراع األكؿ 
( ، كقػػد تكػػكف ِكقػػد يػػتـ تعميػػؽ المصػػراع األكؿ عمػػى صػػفة تجػػيء فػػي أكؿ المصػػراع الثػػاني ) 

 : (ّ)الصفة المرادة ىنا ما يراد بيا في النحك العربي ، كما في قكؿ كعب بف زىير 
ػػػػػا َعَمػػػػػى َرْبػػػػػٍع ِبػػػػػَذاِت اْلَمزَاِىػػػػػرِ   أَِلمَّ

 

 اَءِة َداِثػػػػػػػػػػِر ُمِقػػػػػػػػػػيـٍ َكػػػػػػػػػػَأْخالِؽ اْلَعَبػػػػػػػػػػ 
 

فقد عمؽ المصراع األكؿ عمػى بدايػة الثػاني حيػث كممػة مقػيـ الكاقعػة صػفة لربػع فػي منتصػؼ المصػراع 
األكؿ الذم يمكف أف يقنع بدكالو دكف الحاجة لمثاني ، بيد أنو لما جاء الكصؼ عمى ىذه الشاكمة ، فقد 

ني ، كقػد يػراد بالصػفة مطمػؽ الحػدث دكف افتقر المصراع األكؿ لمثاني ، بحيث تبػدك داللتػو معمقػة بالثػا
 :  (ْ) أف تستند إلى الكظيفة النحكية الخاصة بيا   كذلؾ كقكؿ الحطيئة

 َأِمػػػػْف َرْسػػػػـِ َداٍر َمْرَبػػػػٌع َومِصػػػػيؼُ 
 

 ِلَعْيَنْيػػػػػػػَؾ ِمػػػػػػػْف َمػػػػػػػاِء الشػػػػػػػُئوِف َوِكيػػػػػػػُؼ  
 

ي أف داللػة المصػراع األكؿ فقد ربط المربع كالمصيؼ بالعينيف في بداية المصراع الثاني ، كىذا مػا يعنػ
  َمعمقة عمى بداية الثاني 

 ب ػ التكرار الموقعي لمدواؿ المغوية : 
 التصدير :  

ثٌػػؿ التصػػريع صػػكرة مػػف صػػكر التكػػرار المػػكقعي لؤلصػػكات المفػػردة ، إذ اتخػػذ مكقعنػػا ثابتنػػا فػػي   مى
يجيء في ثناياىا، أما  البيت ىك نياية المصراعيف ، كاختص في أصؿ استخدامو ببداية القصيدة ، كقد

ىػػذا المػػكف مػػف التكػػرار، فتنػػو يعػػد أكثػػر كثافػػة مػػف التصػػريع؛ إذ يخػػتص بتكػػرار مجمكعػػة مػػف األصػػكات 
   َالمغكية تمثؿ في مجمكعيا لفظة ذات داللة في سياقيا الذم ترد فيو 

ينتمػػي  كالمكقػػع الػػذم يػػرد فيػػو ىػػك الػػذم يحػػدد القيمػػة الصػػكتية كالدالليػػة، كالػػنمط التكػػرارم الػػذم 
إليو، كىك ما عيرؼ في الببلغػة العربيػة بػرد األعجػاز عمػى الصػدكر، أك التصػدير كىػك" أف يػرد أعجػاز 

                                                 
 َ  ُُُديكاف أكس بف حجر ص  - ُ
 َ   ّٕ/ ّ، العمكم : الطراز  ِّٗ/ ُابف األثير : المثؿ السائر  - ِ
 َ  ّٗ/ُ، كديكاف زىير  ْٗ/ُ، كانظر : ديكاف أكس  ُِٓديكاف كعب ص  - ّ
 َ، الشئكف : مجارم الدمع ، الككيؼ : سقكط الدمع ، يريد أف رسـ الدار أدرل دمكعو  ُٔٔيئة ص ديكاف الحط - ْ
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( ، كذاؾ مػػػا يشػػػير إلػػػى أف إحػػػدل المفظتػػػيف المكػػػررتيف تتخػػػذ مكقػػػع العجػػػز / ُالكػػػبلـ عمػػػى صػػػدكره " )
اقع تراكحت بيف الثبلثة القافية ، بينما تتحرؾ األكلى عمى مساحة البيت ، فينتج بذلؾ مجمكعة مف المك 

( الػػذم جعػؿ التقسػػيـ المػكقعي بػػيف أنمػاط تقسػػيمو ِعنػد: ابػػف المعتػز كالعسػػكرم كابػف رشػػيؽ ك العمػكم )
لمتصػػدير ، حيػػث قسػػميا قسػػمة تتكػػ  عمػػى التفرقػػة بػػيف المفػػظ كالمعنػػى ، كمػػا جػػاءت ىػػذه المكاقػػع أربعػػة 

  َ( ّعند أسامة بف منقذ كأبي محمد القاسـ السمجماسي )
ما السكاكي في كتابو المفتاح ، فقػد تتبػع المكاقػع التػي تػرد فييػا المفظػة األكلػى ككجػدىا خمسػة أ 

مكاقع ، كىذه المكاقع الخمسة قد ارتضػاىا البحػث لمكاءمتيػا الصػكرة المكقعيػة التػي كردت عمييػا المفظػة 
كاءـ كالنظػرة المنطقيػة األكلى عند شعراء تيار الصنعة ػ مكضكع البحث ػ كما أنيا المكاقػع ذاتيػا التػي تتػ

 لممكاقع التي ترد عمييا المفظة األكلى ، كذلؾ عمى النحك التالي : 
 الموقػػػع األوؿ : 

البيػت    تتخذ فيو المفظة األكلى صػدر المصػراع األكؿ ، بينمػا تقبػع الثانيػة فػي مكقػع القافيػة مػف 
 ( :ْرة قكؿ أكس )( كقد كرد عمى ىذه الصك َََ)-----    -----(َََعمى ىذا النحك : )

َلػػػى اْنَتَجُعػػػوا ْوَدىأَ  ػػػَعاِليِؾ اأُل  َرِبيػػػُع الصَّ
 

  ُمػػػوِديَوُكػػػؿ  َمػػػا َفْوَقَيػػػا ِمػػػْف َصػػػاِلٍم  
 

ا قكمنا مف غطفاف ) كقكؿ زىير بف أبي سممى مادحن
ٓ: ) 

 َعَمػػػى َمػػػا َكػػػاَف ِمػػػْف ِنَعػػػـٍ  َحسَّػػػُدوفَ مُ 
 

ـْ َمػػػػا َلػػػػُو     ُحِسػػػػُدوااَل َيْنػػػػِزُع اهلُل َعػػػػْنُي
 

 ( : ٔكقكؿ كعب بف زىير )
 َعْنَيػػػػػػا ِإنََّمػػػػػػا ُىػػػػػػَو َأْف َأَرى َعَزْفػػػػػػتُ فَ 

 

  َعػػػػػػػػػػُزوؼُ َمػػػػػػػػػػا اَل َأَنػػػػػػػػػػاُؿ َفػػػػػػػػػػِ نَِّني لَ  
 

 ( :ٕكقكؿ الحطيئة )
وفَ   ِإْف ُشػػػػػػدَّ اْلِعَصػػػػػػاُب َعَمػػػػػػْيُكـُ  تَػػػػػػُدر 

 

  َنػػػػػُدرّْ َوَنػػػػػْأَبى ِإَذا ُشػػػػػدَّ اْلِعَصػػػػػاُب َفَمػػػػػا  
 

ىيا ممػػا يضػػـ ظػػاىرة التصػػدير بيػػذه الصػػكرة المكقعيػػة أف فػػالمبلحظ عمػػى ىػػذه النمػػاذج كأشػػبا 
البيػػت الشػػعرم يصػػير بسػػبب المفظتػػيف المكػػررتيف أشػػبو مػػا يكػػكف بػػدائرة ال يكػػاد طرفاىػػا يفترقػػاف حتػػى 

( ، ممػػا يػػكحي بػػأف المفظػػة المكػػررة تمثػػؿ ٖيمتقيػػا ، أك دائػػرة مغمقػػة عمػػى نفسػػيا ، فبػػدايتيا ىػػي نيايتيػػا )
                                                 

  َ  ّ/ِابف رشيؽ القيركاني : العمدة ػ سابؽ ػ  - ُ
  َ  ّٕٗ، َّٗ/ ِ، الطراز  ّ/ ِ، العمدة  ّّْ، ِْٗ، الصناعتيف ص ِٓ، ْٕانظر:ابف المعتز: البديع ص - ِ
ـ دار ُٕٖٗ/  ُط/ ٕٖ، ٖٓعمػػي مينػػا ص  َقػػذ : البػػديع فػػي البػػديع فػػي نقػػد الشػػعر تحقيػػؽ : عبػػد آ انظػػر : أسػػامة بػػف من - ّ

  َ ُُْ، َُْالكتب العممية ػ بيركت ػ كتاب : المنزع البديع ألبي القاسـ السمجماسي ػ سابؽ ػ ص 
   َ  ُُٔ/ُ، كانظر البيت ِٓديكاف أكس بف حجر ص  - ْ
  َ  َُُ/ُِ،  َُْ/ُٓ،  ٓٓ/ِِ،  ْٔ/ِِبيات : ، كانظر األ َٓديكاف زىير ص  - ٓ
  َ   ٖٓديكاف كعب بف زىير ص  - ٔ
  َ  ُّٓ/ُ، ِٖ/ُٕ، الًعصاب : حبؿ يشد بو فخذا الناقة لتدر المبف ، كانظر : َُٗديكاف الحطيئة ص  - ٕ
 َـ لكنجماف ُٔٗٗ/ُػ ط ّٖٔد/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل ص  - ٖ
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يِّا ؛ ألف الدالالت التي ينتجيا البيت تػدكر فػي فمكيػا ، ففػي بيػت أكس تشػير المفظػة محكرنا إيقاعيِّا كدالل
المكػررة إلػى داللػػة المػكت كاليػػبلؾ ، كىػي عينيػا داللػػة البيػت التػػي تشػير إلػى حتميػػة المػكت كاليػػبلؾ ، 

 َكفناء الكؿ ، ال فرؽ حينئذ بيف فقير صعمكؾ ، أك غنيٍّ صالح 
فظة المكررة عمى الحسد الكاقع عمى غطفاف ؛ بسبب ما لدييـ مف كفي بيت زىير نجد داللة الم 

ًسػديكا ، كفػي بيػت كعػبو  النعـ ، كرتب الشاعر عمى ذلؾ الػدعاء ليػـ بػأاٌل ينػزع ا عػنيـ مػا مػف أجمػو حي
العزكؼ عمػا ال طائػؿ منػو ، أك ال قػدرة عمػى نكالػو العقؿ كالحكمة ك نجد الداللة تدكر حكؿ مدح الذات ب

الحطيئػة نػرل جمعػو بػيف النقيضػيف فػي ىجائػو ىػؤالء النػاس الػذيف ييعطػكف ػ يتكرمػكف ػ فػي ، كفي بيػت 
حالػػة تعرضػػيـ لمػػذؿ كاليػػكاف ممػػا يعنػػي انتفػػاء عػػزتيـ كنخػػكتيـ ، بينمػػا ىػػك كقكمػػو يصػػركف عمػػى عػػدـ 

فػي ، كالمبلحظ عمى شكاىد التصدير العطاء إذا ما تعرضكا لمذؿ ؛ لما يتمتعكف بو مف النخكة كالكرامة 
األبيات السابقة أف ثبلثة منيا تنكعت فييا كممتا التصدير بيف االسػـ كالفعػؿ مػع التنػاكب فػي مكقػع كػؿ 

 َمنيما ، بينما جاء التصدير في البيت الرابع منيا عمى صيغة الفعؿ المضارع كحده 
 الموقػػع الثاني : 

 كذلؾ عمػى النحػك التػالي : ،كفيو تقع المفظة األكلى في حشكالصدر مقتربة شيئنا ما مف الثانية  
 : (ُ) ( كقد كرد عمى ىذه الصكرة قكؿ أكسَََ)------    ---(َََ)---

َنػػػػػػػا َأُبوَنػػػػػػػاِإَذا َمػػػػػػػا ُعمُػػػػػػػوا َقػػػػػػػاُلوا   َوُأم 
 

ـٌ َو ال   ـْ َعػػػػػػػػػاِليَف ُأ   َأبُ َوَلػػػػػػػػػْيَس َلُيػػػػػػػػػ
 

 : (ِ) كقكؿ زىير بف أبي سممى
نِّػػػػػػػػػػػي َلػػػػػػػػػػػْو   َفاْجَتَمْعَنػػػػػػػػػػػا َلِقيتُػػػػػػػػػػػؾَ َواِ 

 

  ِلَقػػػػػػػػػػػػػاءُ َف ِلُكػػػػػػػػػػػػػؿِّ ُمْنِدَيػػػػػػػػػػػػػٍة َلَكػػػػػػػػػػػػػا 
 

 : (ّ) كقكؿ كعب بف زىير
ـْ   َفػػػػػاَل ُتِقػػػػػـْ  َيِصػػػػػْمؾَ ِإَذا َمػػػػػا َخِميػػػػػٌؿ َلػػػػػ

 

  َواِصػػػػػػػػػؿِ ِبَتْمَعِتػػػػػػػػػِو َواْعِمػػػػػػػػػْد ِ َخػػػػػػػػػَر  
 

 :                      (ْ)كقكؿ الحطيئة 
فَّ  ـْ َواِ   َمػػػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػػْد َعِمْمػػػػػػػػػػُتـْ  َباَلَءُىػػػػػػػػػػ

 

  ْلػػػػػػػػػػَبالءُ اَعَمػػػػػػػػػػى األيَّػػػػػػػػػػاـِ ِإْف َنَفػػػػػػػػػػَع  
 

فػػاقتراب المفظتػػيف المكػػررتيف مػػع الحفػػاظ عمػػى المسػػافة البينيػػة يشػػير إلػػى كضػػكح قيمػػة التػػراكـ 
الصكتي كالترابط الداللي بيف المصػراعيف، ككجػكد المفظػة األكلػى فػي حشػك األكؿ منيمػا إنمػا ىػك رغبػة 

ا مػػف الػػدكاؿ المغكيػػة الشػػاعر فػػي جعميػػا نػػكاة دالليػػة فػػي مكقعيػػا، كيؤكػػد ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ جعػػؿ مػػا يسػػبقي
تمييدنا ليا، كالذم نراه في بيت أكس، إذ قامت فيو جممة الشرط بالتمييػد لجممػة الجػزاء التػي تبػدأ بمػادة 

                                                 
  َ   ٗٗ/ٔ،  ٖٓ/ُْ،  ِٓ/ٓ،  ِٓ/ُ،  ُِ/ُِ، كاألبيات :  ٖديكاف أكس بف حجر ص  - ُ
 َ ْٗ/ِٓ،  ّٓ/ّ، المندية :ىي الداىية التي تندم صاحبيا عرقنا لشدتيا ، كانظر : ِٓديكاف زىير ص  - ِ
  َ ُْٓ/ٕ،  ُِٓ/ِ،  ْٕ/ُٗ، َِ/ّٖ، التَّمعة : مسيؿ الماء ، اعمد : اقصد ، كانظر :  ٕٔديكاف كعب ص  - ّ
  َ  ْٕ/ُّ،  ٖٔ/ُٓ، ُٓ/ُٖ، كانظر : ٖٗديكاف الحطيئة ص  - ْ
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القػػػكؿ مػػػع إثبػػػات مقكليػػػا المنصػػػرؼ إلػػػى ذـ ىػػػؤالء النػػػاس ؛ ألنيػػػـ ال يػػػذكركف ذكم أرحػػػاميـ إال حػػػاؿ 
 َـ ىزيمتيـ ، أما حيف تككف ليـ النصرة ، فتنيـ ال يذكركني

كىػػذا التمييػػد نممحػػو كػػذلؾ فػػي بيػػت كعػػب، إذ تقػػـك دالػػة الشػػرط بالتمييػػد لمفظػػة المكػػررة األكلػػى  
الكاقعة في حشك المصراع األكؿ، ثـ يميد بيا لمفظػة األخػرل مػف خػبلؿ النصػح الػذم يقدمػو لممخاطىػب 

ذا أراد صػمة ، فم  َيصػؿ مػف يصػػمو بػأاٌل يقػيـ فػي ذلػؾ المكػاف /تمعتػو؛ ألف الخميػػؿ قطعػو كلػـ يصػمو، كا 
كقػػد يكػػكف تحػػرؾ المفظػػة األكلػػى إلػػى حشػػك المصػػراع األكؿ؛ رغبػػة مػػف الشػػاعر فػػي سػػبقيا بمػػا يؤكػػدىا 
كالذم نراه فػي بيػت زىيػر، إذ اسػتخدـ دالػة التككيػد المقترنػة بضػمير الػذات المتكممػة ليصػؿ إلػى المفظػة 

كاقعػة فػي المصػراع الثػاني، حيػث األكلى /لقيتػؾ الكاقعػة فػي جممػة الشػرط، كليميػد بيػا لجممػة الجػكاب ال
تقكـ ىذه األخيرة بتكضيح ما يريده مف الدالة األكلى، ألف لقاءه بمف يخاطبػو يجعػؿ ىػذا األخيػر يبحػث 
عف كسيمة يتخمص بيػا مػف المقػاء مثممػا يحػاكؿ مػف تعػرض لػو داىيػة أف يػتخمص منيػا، أك يخفػؼ مػف 

   َحدتيا،كمثؿ ذلؾ نراه في بيت الحطيئة كذلؾ 
 ػػػع الثالث : الموقػ

كفيػػو يػػتـ التػػكازف الصػػكتي بػػيف المصػػراعيف المػػذيف ينتييػػاف بالنيايػػة الصػػكتية ذاتيػػا، كذلػػؾ مػػا  
يعني أف التراكـ الصكتي الذم ينتجو تكرار الدكاؿ الصكتية يتمركز في مكقع التصريع مف البيت، كمػف 

ىػذا المكقػع الثالػث ليػة، كيتخػذ ثمة يؤدم ىذا التراكـ ما يؤديو التصريع في النص مف قيمة صكتية كدال
 :  (ُ) كرد قكؿ أكس ى ىذه الصكرةكعم  (َََ)------ (     َََ)------:  الشكؿ التالي

 َطَعاًمػػػػػػػػػاَوَلْسػػػػػػػػػُت ِبَخػػػػػػػػػاِبٍ  أَبػػػػػػػػػًدا 
 

  َطَعػػػػػػػػػاـُ ِحػػػػػػػػػَذاَر َ ػػػػػػػػػٍد ِلُكػػػػػػػػػؿِّ ّ ػػػػػػػػػٍد  
 

 : (ِ) كقكؿ زىير بف أبي سممى
  َواِصػػػػػػػُموِبَمػػػػػػػاٍؿ َوَمػػػػػػػا َيػػػػػػػْدِري ِبَأنَّػػػػػػػَؾ              َوَصْمتَػوُ َوِذي َنَسٍب نػَاٍء َبِعيػػػٍد 

 

 : (ّ) كقكؿ كعب بف زىير

 ُعِطَفػػتْ َلػػْواَل َبُنوَىػػا َوَقػػْوُؿ النَّػػاِس َمػػا 
 

  َمػػػػا ُعِطَفػػػػاَعَمػػػػى اْلِعتَػػػػاِب َوَشػػػػر  اْلػػػػُودِّ  
 

 :( ْ)كقكؿ الحطيئة 
 َحِمػػػػػػػػػػػْدُتُيـَجػػػػػػػػػػػاَوْرُت ءَؿ ُمَخمَّػػػػػػػػػػػٍد فَ 

 

  ُيْحَمػػػػػػػػػدُ و ِجػػػػػػػػػَواٍر ِإْذ اَل َيَكػػػػػػػػػاُد َأُخػػػػػػػػػ 
 

إف كجكد الكممة المكررة في نياية المصراعيف ليؤكد عمى الرغبة في إحداث التػكازف المكسػيقي بينيمػا ، 
، إذ تػػرتبط المفظتػػاف المكررتػػاف بأصػػؿ داللػػي كاحػػد بػػرغـ اخػػتبلؼ  كىػػك تػػكازف مصػػحكب بتػػكازف داللػػي

                                                 
1

 1 ُُٖ/ٕ،  ٔٔ/ِّ،  ُٔ/ِكانظر األبيات :  ُُٓديكاف أكس بف حجر ص  - 
2

 1 ٔٔ/ْ،  ٗٓ/ُ،  ٔٓ/ّ،  ِّ/ّٗ،  ِّ/ّٖكانظر األبيات :  ََُديكاف زىير ص  - 
3

 1 ُٖٕ/ُ،  ُٓٓ/ٖ،  َُْ/ّٔ ، ّٓ/ّ، كاألبيات :  ٗٓديكاف كعب بف زىير ص  - 
4

    َ  ْٖ/ٕ،  ْٖ/ٔ،  ّٖ/ّ،  ٕٕ/ِّ، كانظر األبيات :  َُٗديكاف الحطيئة ص  - 
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لثبلثة األخيػرة ، كمػع التػكازف الصػكتي الػداللي الصيغة الشكمية التي كردت عمييا المفظتاف في األبيات ا
نجد كؿ مصراع ينتيػي بمفظػة جػاءت طبيعيػة فػي مكقعيػا ، دكف تكمػؼ أك إعنػات ، ممػا يعنػي أف ثمػة 
ترابطنا دالليِّا بيف كؿ مصراعيف مف األبيات األربعػة ، كىػذا التػرابط يشػير إلػى أنػو إذا كانػت المحسػنات 

فػي الػنص الشػعرم كىػي المشػاركة فػي تشػكيؿ اإليقػاع الصػكتي ، فػتف المفظية تؤدم كظيفتيا األساسية 
المحسنات المعنكية ال يقؿ دكرىا عف الدكر التي تقـك بيا نظيرتيا المفظية ، بؿ ىي تابعة ليا ، كتسير 

  َفي االتجاه الذم تسير فيو نظيرتيا 
بء الطعػػاـ كخزنػػو   لقػػد ميػػد أكس لمكممػػة التػػي خػػتـ بيػػا المصػػراع األكؿ بػػالنفي الكاقػػع عمػػى خػػ 

خشػػية الغػػد، كىػػذه النيايػػة ذاتيػػا تميػػد لنظيرتيػػا التػػي خػػتـ بيػػا المصػػراع الثػػاني  إذ إنػػو لمػػا نفػػى خػػبء 
الطعاـ خشية الغد؛ فتنما قد كاف ذلؾ النفي إليمانو أف لكؿ غدو طعامنا، كمف ىنا كاف ختاـ كؿ مصراعو 

ط؛ ألف الشاعر قد جعػؿ " مبتػدأ الكػبلـ ينبػ  عػف بالمفظة ذاتيا دليبلن عمى ما بيف المصراعيف مف التراب
  َ( ُمقطعو، كأكلو يشيد بآخره ، كصدره يشيد بعجزه " )

كقػػد أرصػػد زىيػػر لكممػػة القافيػػة منػػذ بدايػػة المصػػراع األكؿ التػػي تشػػير إلػػى حػػؽ القريػػب النسػػبي  
ػ كصػمتىو ػ بينمػا البعيد عمى مف يخاطبو مف صمة ؛ كلذلؾ ختـ ىذا المصراع بما يدؿ عمى القيػاـ بحقػو 

جاءت بداية المصراع الثاني لتحدد كسيمة الصمة كأنيا الماؿ ، ثـ كانت القافية قارة  في مكضعيا ألنيا 
مػػػدح لمكاصػػػؿ بعػػػدـ المػػػف عمػػػى مػػػف يصػػػمو ، فيػػػذا األخيػػػر ال يػػػدرم أف قريبػػػو كاصػػػمو ، كاإلرصػػػاد مػػػف 

زه ، فيبػدك مترابطنػا متماسػكنا ، كمػف المحسنات المعنكية التي تقـك بكظيفة الػربط بػيف صػدر الكػبلـ كعجػ
  َثمة تتحقؽ في التصدير الكظيفتيف معنا : الصكتية كالداللية 

كنجد ىذا اإلرصاد في بيتٍي كعب كالحطيئة ، فمكي يصؿ كعب إلى حكمتو فػي نيايػة البيػت :  
، كيخػػتـ " شػر الػكد مػػا عيًطػؼ " يميػػد ليػا بالحػػديث عػف سػػبب العطػؼ كىػػك كجػكد األكالد ككػػبلـ النػاس 

الحطيئػػػة بيتػػػو بخاتمػػػة طبيعيػػػة ىػػػي حمػػػده آؿ مخمػػػد عمػػػى حسػػػف جػػػكارىـ إيػػػاه ، كعنػػػدما يريػػػد أف يعمػػػك 
   َبمدحيـ يسمب صفة الحمد ىذه عمف سكاىـ 

 المػوقػػػػع الرابػػػع : 
مصػراع الثػاني ، كتكػكف فيو يزداد اقتراب المفظتيف مف بعضيما حيث تككف األكلى فػي بدايػة ال 
 : (ِ)( ، كقد كرد عمى صكرتو قكؿ أكسَََ)---(َََ)    ---------صكرتو 

 رََأْيػػػػػػػُت ُبَرْيػػػػػػػًدا َيْزَدِريِنػػػػػػػي ِبَعْيِنػػػػػػػوِ 
 

ػػػػػػػػؿْ   ػػػػػػػػؿُ ُرَوْيػػػػػػػػًدا ِإنَِّنػػػػػػػػي َمػػػػػػػػْف  تََأمَّ   تََأمَّ
 

 : (ّ) كقكؿ زىير بف أبي سممى

                                                 
  َ  ِّٗ/ِ، كالمثؿ السائر  ُٕٖ: البديع في البديع في نقد الشعر صِْٓانظر: الصناعتيف ص - ُ
  َ  ُُٕ/ٓ،  ٕٗ/ُ،  ِٕ/َٓ،  ُِ/َِ، كانظر األبيات :  ٖٗديكاف أكس بف حجر ص  - ِ
       َ  َٓ/ُ،  ْٓ/ُٓ،  ِٕ/ِ،  ِِ/َّ،  َِ/ُّ، كاألبيات :  ِٓديكاف زىير ص  - ّ
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 َأُروَنػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػنًَّة اَل َعْيػػػػػػػػَب ِفيَيػػػػػػػػا
 

  السَّػػػػػػػػػػػَواءُ َبْيَنَنػػػػػػػػػػػا ِفيَيػػػػػػػػػػػا  ُيَسػػػػػػػػػػػوِّي 
 

 : (ُ) عب بف زىيركقكؿ ك
ـُ ِمْنَيػػػػػػػا  َيْبَعػػػػػػػُث اْلَعػػػػػػػْزُؼ َوالتَّػػػػػػػَرن 

 

  َنػػػػػػػػػػػِذيرَاِإَلػػػػػػػػػػػى اْلَخِمػػػػػػػػػػػيِس  َوَنػػػػػػػػػػػِذيرٌ  
 

 :( ِ) كقكؿ الحطيئة
ـْ  ػػػػػػػا َأْف َمػػػػػػػَدْحُت اْلَقػػػػػػػْوـَ ُقْمػػػػػػػُت  َوَلمَّ

 

  اْلِيَجػػػػػػػػػاءُ َوال َيِحػػػػػػػػػؿ  َلػػػػػػػػػَؾ  َىَجػػػػػػػػػْوتَ  
 

الكظػائؼ اإليقاعيػة كالدالليػة منيػا : بػركز إف اقتراب المفظتػيف المكػررتيف عمػى ىػذا النحػك يػؤدم بعػض 
اإليقػػاع الصػػكتي بسػػبب تكػػرار مجمكعػػة صػػكتية فػػي مسػػاحة ضػػيقة بػػدا معيػػا المصػػراع الثػػاني أشػػبو مػػا 
يككف بدائرة بدايتيا ىي نيايتيا، كمنيا إنتاج بعض الدالالت التي يممييا سياؽ األلفاظ المكررة كالتكبيد 

مػػرتيف تشػػير األكلػػى إلػػى معنػػي التػػأني كالتميػػؿ، كتشػػير  تأمػػؿعػػؿ أك التأنيػػب عنػػد أكس، كىػػك يكػػرر الف
أك ىػك المػأمكؿ الػذم يؤممػو بيريػد؛ كلػذا فػتف الشػاعر يػأمره  ُبريدالثانية إلى ككف الشاعر أمبلن لممخاطىػب 

مؤنبنػػا أف يتػػأنى فػػي ازدرائػػو إيػػاه؛ ألنػػو أممػػو المنتظػػر، كقػػد ينػػتج ىػػذا التقػػارب فػػي المسػػاحة البينيػػة داللػػة 
جاء التي نممسيا في تكرار زىير المجمكعة الصكتية نفسيا في أكؿ العجػز كنيايتػو ، كىػك يميػد لكػؿ الر 

ذلؾ باألمر في صدر البيػت، كربمػا أنػتج ىػذا التقػارب داللػة التأكيػد فػي بيػت كعػب ، كقػد تكػكف الداللػة 
  َالمستفادة التجني التي نراىا في بيت الحطيئة 

 الموقػػػع الخػامس :
ؾ األكلى إلى حشك العجز مقتربة مف الثانية حتػى تتبلمسػا فػبل يفصػؿ بينيمػا فاصػؿ، فيو تتحر  

كىذا ما ييعد أعمى قمـ التقارب بيف المفظتيف، عمى أف ىذا التقارب يؤكد عمى أف المنطقة التي يقع فييا 
 ( :ّيقكؿ أكس ) َذات إشعاع صكتي/داللي حفز الشاعر لكي يقرب بينيما 

 ٌد َأنََّنػػػػػػػػػػػػػاَلَقػػػػػػػػػػػػػْد َعِمَمػػػػػػػػػػػػػْت َأَسػػػػػػػػػػػػػ
 

ـْ   ـَ  ُنُصػػػػػػػػػػػػرٌ َلُيػػػػػػػػػػػػ   الن ُصػػػػػػػػػػػػػرْ َوَلػػػػػػػػػػػػِنْع
 

 : (ْ)كقكؿ زىير بف أبي سممى 
 َو َلَقػػػػػػػػْد َأرَاَىػػػػػػػػػا َواْلُحمُػػػػػػػػوُؿ ِبَيػػػػػػػػػػػػػا

 

    صػِػْرـِ َأيَِّمػػا  ِصػْرـٍ ِمْف َبْعػػِد  

 : ( ٓ)كقكؿ كعب بف زىير 
ْوَجْيِف َعاَشا َجِميًعػػا     اْلَكِبيػػرَا اْلَكِبيػرُ ْصػِرـَ َبْعػَد َأْف يَ   َما َصالُح الزَّ

 :  كقكؿ الحطيئة
                                                 

      َ  ُْٔ/ِّ،  ُِْ/ِ،  ُٖ/ّ، كاألبيات :  ُُٓديكاف كعب بف زىير ص  - ُ
    َ  ٖٔ/ُْ،  ٖٓ/َُ،  ُٔ/ِٕ، ٕ/ّ، كاألبيات :  ْٖديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  ْٔ/ُ،  ْٓ/ّْ،  ّّ/ِ،  ُُ/ٕاألبيات : ، ك  ِٗديكاف أكس بف حجر ص  - ّ
ـر : أم الًفرقة مف الناس ، كانظر:  َُْديكاف زىير ص  - ْ  َ ْٗ/ِٗ،  ْٕ/ِ،  ُْ/ُِ،  ُِ/ِِ، الصّْ
  َ   ّْ/َّ،  ّْ/ُّ،  ُِ/ّْ،  ُِ/ُْ، كاألبيات :  ُُّديكاف كعب ص  - ٓ
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ـُ   َقػػػػػػػػػػػػػػْوـٌ ِإَذا ُنِسُبػػػػػػػػػػػػػػػوا َفَفْرُعُيػػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ُ)َأْصػػػػػػػِمي َأْصػػػػػػػُمُيـْ َفْرِعػػػػػػػي َوَأْثَبػػػػػػػَت  
 

إف األبيات السابقة تعطينا صكرة لما يمكف أف تككف عميو المفظة األكلػى مػف التصػدير ، إذ قػد 
ف األكلػػيف ، كقػػد ال يكػػكف بينيمػػا فاصػػؿ كمػػا فػػي البيتػػيف األخيػػريف، يفصػؿ بينيمػػا فاصػػؿ كمػػا فػػي البيتػػي

ذا نظرنا في الفاصؿ بيف المفظتيف المكررتيف في بيػت أكس كجػدناه مككننػا مػف ثبلثػة مقػاطع قصػيرة ،  كا 
" الػػذم جػػاء فػػي سػػياؽ امتػػداح المفظػػة الكاقعػػة فػػي مكقػػع القافيػػة، كجػػاء  ولػػنعـكمقطػػع طكيػػؿ مغمػػؽ  " 

 أيّ "، كىذا الفاصػؿ مكػكف مػف  أيِّماىير مككننا مف مقطعيف طكيميف كمقطع قصير " الفاصؿ في بيت ز 
إلى المفظة الثانية، كقد اقترنػت بيػذا  ػ أيّ  ػكىي المفظة األكلى، كالمضافة  ِصـرالكمالية الكاصفة لمفظة 

ر فػػي البيتػػيف الزائػػدة لتككيػػد المعنػػى، كعمػػى ذلػػؾ  فػػتف الكظيفػػة اإليقاعيػػة كالدالليػػة لمتصػػدي مػػاالفاصػػؿ 
ا كفعالية    َالسابقيف قد زادىما ىذا الفاصؿ كضكحن

كأما البيتاف األخيراف فمـ يفصؿ بػيف المفظتػيف المكػررتيف أٌم فاصػؿ ، ممػا يعنػي كثافػة اإليقػاع 
الصػػكتي فػػي ىػػذه المنطقػػة المتػػأخرة مػػف البيػػت ، بسػػبب تػػراكـ األصػػكات فػػي مسػػاحة تكػػاد تػػتبلمس فييػػا 

ػػا ينػػت ا مػػف خػػبلؿ العبلقػػة المغكيػػة المفظتػاف تبلمسن ج إلػػى جانػػب اإليقػاع التككيػػد الػػذم تػػزداد قيمتػػو كضػكحن
  َبيف المفظتيف المكررتيف ، كىي عبلقة الفاعؿ بمفعكلو في البيتيف جميعا 

 ج ػ التكرار الحركي لمدواؿ المغوية :
 الترديد  : 
ػػدّْدت بمكقػػع اتكػأ التصػػدير عمػػى مكقعيػة الدالػػة المػػردكدة عمػػى مػا سػػبقيا، كىػػي المك   قعيػة التػػي حي

القافية، بينما جاءت الدالة األكلى متحركة بحركة محدكدة بالمكاقع التي تتحرؾ فييا عمى مساحة البيػت 
ما قبؿ القافية ، كقد قاـ التصدير بكظيفة مزدكجة صكت /داللية، شأنو في ذلؾ شأف الظػكاىر البديعيػة 

ف اخت مؼ عنو فػي أنػو " مخصػكص بػالقكافي أك األعجػاز تيػرد المتكئة عمى التكرار الصكتي كالترديد، كا 
كمػػف ثمػة فالتصػػدير مػرتبط " بمكقػػع محػػدد،  (ِ) عمػى الصػػدكر، بينمػا يقػػع الترديػد فػػي أضػػعاؼ البيػت "

  َ( ّ) أم كقكع طرفو الثاني في القافية ضركرة "
لفػػاظ تشػػير حركيػػة الترديػػد إلػػى حريػػة المبػػدع فػػي إضػػاءة بعػػض أجػػزاء البيػػت الشػػعرم بيػػذه األ 

المكػػررة ، بحيػػث تتجمػػى كظيفتيػػا الصػػكتية مػػف خػػبلؿ المكاقػػع التػػي تػػرد فييػػا ، ك التػػي يتخيرىػػا بعنايػػة   
بينما تتجمى كظيفتيػا الدالليػة فػي ارتباطيػا بالسػياؽ ؛ ألف الترديػد ىػك تعميػؽ " المػتكمـ لفظػة مػف الكػبلـ 

إلػػى حقيقػػة اخػػتبلط الترديػػد بػػبعض كيمفػػت ىػػذا المفيػػـك  َ (ْبمعنػػى ، ثػػـ يردىػػا بعينيػػا بمعنػػى آخػػر " )
الظػكاىر الببلغيػة األخػرل كػالتعطؼ الػػذم " تكػكف إحػدل كممتيػو فػػي مصػراع ، كاألخػرل فػي المصػػراع 

                                                 
 َ   ٔٔ/َُ،  ٓٔ/ٕ،  ٕٓ/ُُ،  ِٕ/ُٓ، كاألبيات :  ِٓٔديكاف الحطيئة ص  - ُ
  َ   ّ/ِابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ  - ِ
  َ  ُِٕد/ محمد العمرم : تحميؿ الخطاب الشعرم ػ البنية الصكتية ػ ص  - ّ
  َ  ِّٓابف أبي اإلصبع : تحرير التحبير ػ سابؽ ػ ص  - ْ
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( كقػػد كجػػدنا أبػػا ىػػبلؿ ِ( بينمػػا قصػػر الترديػػد عمػػى كجػػكد الكممتػػيف فػػي أحػػد قسػػمٍي البيػػت )ُاآلخػػر " )
كىػك بيػذا َ( ّفظ ثـ تكػرره كالمعنػى مختمػؼ " )العسكرم يحدد لمتعطؼ مدلكالن آخر ، ىك " أف تذكر الم

/اختبلؼ المعنى قد جعؿ التعطؼ صكرة مف صكر الجناس مما يعني اختبلفو كالترديد الذم ىك صكرة 
  َمف صكر التكرار 

كال شؾ أف كثرة المصطمحات المتعمقة بظاىرة ببلغية ، قد يذىب بجمالياتيا لدل المتمقي الذم  
ػػا  ابػػف أبػػي اإلصػػبعف تمػػؾ المصػػطمحات، فػػالتعطؼ الػػذم كرد عنػػد ييصػػاب بػػالرىؽ كالخمػػط بػػي مخصكصن
مرتبطنػا بداللػة مغػايرة، فػي حػيف يػأتي بمصػطمح جديػد مػرادؼ لمترديػد  أبي ىػالؿبداللة معينة، يرد عنػد 

عند ابف أبي اإلصبع، كىك المجاكرة كىك" تردد لفظتيف مف البيت، ككقكع كؿٍّ منيما بجنػب األخػرل، أك 
ا مف غير أف تككف إحداىما لغكنا ال ييحتاج إلييا " )قريبنا مني

ْ )َ  
كلمباحػػػػػث أف يقصػػػػػر الترديػػػػػد عمػػػػػى المفظتػػػػػيف تػػػػػرداف فػػػػػي المصػػػػػراعيف، كأف يخػػػػػص المجػػػػػاكرة  

بالمفظتيف ترداف فػي مصػراع مػف المصػراعيف؛ تحاشػينا ليػذا الخمػط بػيف المصػطمحات المتعمقػة بالظػاىرة 
ذا كاف الباحث قد قصر الت رديد عمى كجكد المفظتيف فػي المصػراعيف، فسػكؼ يتخيػر الدراسػة الكاحدة، كا 

المكقعية لمفظتيف المرددتيف، ككسيمة إجرائية لدراسة الظػاىرة، دكف أف تعنػي ىػذه الكسػيمة ثبػات المكقػع؛ 
 ألنيما تتحركاف عمى مساحة المصراعيف، كذلؾ عمى النحك التالي :

 ػ في بداية المصراعيف : ٔ
عنا مف التكازف الصػكتي بػيف بدايػة كػؿٍّ مػف المصػراعيف ، كقػد كرد عمػى حيث يحدث الشاعر نك  

 ذلؾ قكؿ أكس بف حجر : 
 ِبَيػػػػػػػػا ُرْبػػػػػػػػُد النََّعػػػػػػػػاـِ َكَمػػػػػػػػا َتْمِشػػػػػػػػي

 

 (ٓ)ِإَمػػػػػػػػاٌء ُسػػػػػػػػْرِبَمْت ُجَبَبػػػػػػػػا  َتْمِشػػػػػػػػي 
 

 كقكؿ زىير بف أبي سممى : 
زٍ  َسػػػػػػػَبْقتَ   ِإَلْيَيػػػػػػػا ُكػػػػػػػؿَّ َطْمػػػػػػػٍؽ ُمَبػػػػػػػرِّ

 

 (ٔ)َيػػػاِت َ ْيػػػِر ُمَجمَّػػػِد ِإَلػػػى اْلَغا َسػػػُبوؽٍ  
 

 كقكؿ كعب بف زىير :
 َ ػػػػػػػػػػػاِنِميَف ِبَمػػػػػػػػػػػا َأَرْدَنػػػػػػػػػػػا َوُرْحَنػػػػػػػػػػػا

 

 (ٕ)َنػػػػػاِدِميَف َعَمػػػػػى اْلِخػػػػػاَلِؼ  َورَاُحػػػػػوا 
 

 كقكؿ الحطيئة : 
نََّمػػػػػػػا َأتَػػػػػػػتْ   ءَؿ َشػػػػػػػمَّاِس ْبػػػػػػػِف أْلٍي َواِ 

 

ـُ واْلَحَسػػػػػػُب اْلِعػػػػػػد   َأتَػػػػػػاُىـُ    (ٖ)اأَلْحػػػػػػاَل
 

                                                 
  َ  ِٕٓالسابؽ ص  -تحرير التحبير  - ُ
            َ  ِْٓالسابؽ ص  - ِ
  َ  ْْٕىبلؿ العسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص أبك  - ّ
4

  َ  ْٔٔالصناعتيف ػ السابؽ ػ ص  - 
5

  َ  َِ/ُ،  َُ/ِ،  ٕ/ُٓ، كانظر األبيات :  ُديكاف أكس ص  - 
6

 1 ، طمؽ : صاحب فضؿ ، مجمد : يحقؽ ىدفو دكف أف يجمد ٖٗ/َُ،كانظر:  ّْديكاف زىير ص  - 
7

  1 ُٓٔ/ُْ،  ٕٓ/ِْر : ، كانظ ُّٕديكاف كعب بف زىير ص  - 
8

  َ  ُٖٕ/ٖ،  ُٕٔ/ُُ،  ٕٔ/َِ، كانظر :  ْٔديكاف الحطيئة ص  - 
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المفظتيف المرددتيف في صدر كؿ مصراع يشير إلى الرغبة الممحػة مػف الشػاعر فػي إذ يبلحظ أف كجكد 
أف تكػػكف تمػػؾ المفظػػة البدايػػة التػػي يبػػدأ بيػػا بيتػػو ، ثػػـ يعػػكد فيكررىػػا فػػي المكضػػع نفسػػو مػػف المصػػراع 

لػى  يمشيالثاني مع تغيير التعمؽ، فأكس يكرر الفعؿ  مسندنا إياه إلى ربد النعػاـ، فػي المصػراع األكؿ كا 
اإلماء في الثاني، كتغير التعمؽ يستثير المتمقي، كيصػدع تكقعػو، فيظػؿ مشػدكدنا إلػى الػنص الػذم يبػرز 
ا فػػػي تكػػػرار المجمكعػػػة الصػػػكتية ذاتيػػػا فػػػي المكقػػػع المنػػػاظر لمكقػػػع الكممػػػة  فيػػػو األثػػػر اإليقػػػاعي كاضػػػحن

بالغػػػة المتعمقػػػة األكلػػػى، كيػػػربط زىيػػػر المفظػػػة األكلػػػى بالممػػػدكح، ثػػػـ يرددىػػػا فػػػي أكؿ العجػػػز بصػػػيغة الم
بصػػػاحب الفضػػػؿ /طمػػػؽ، ككجػػػكد المفظتػػػيف فػػػي صػػػدر المصػػػراعيف يناسػػػب إسػػػراع الممػػػدكح إلػػػى المجػػػد 
كالسػػػيادة، دكف أف ييضػػػرب أك ييػػػاف  كتحػػػيط بػػػو فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ مكسػػػيقى تصػػػكيرية تنتجيػػػا أصػػػكات 

  َاليمس كالصفير مثؿ صكت السيف ك صكت الزام 
ة بكقػكع المفظتػيف المػرددتيف فػي صػدر المصػػراعيف ، كفػي بيػت كعػب نجػد داللػة الترديػد مرتبطػػ

كارتباطيمػػا بداللػػة الػػركاح عمػػى الرجػػكع مػػع اخػػتبلؼ التعمػػؽ ، كذلػػؾ مػػا يناسػػبو اسػػتخداـ صػػكت الػػراء 
التكرارم ، مع المفارقة بيف داللة المصراعيف ، فكؿ ذلؾ يعضد مف قيمة الترديد صكتيِّا كدالليِّا ، كنجد 

ؿ بالفاعؿ المستتر العائد عمى القصيدة ، ثـ يردده عينو رابطنا إياه بفاعؿ آخر الحطيئة يربط الفعؿ األك 
ىك األحبلـ ، كاختبلؼ التعمؽ مع تكحد المادة كالداللة كالمفعكؿ بػو / آؿ شػماس ، كػؿ ذلػؾ يشػير إلػى 

 َتنكع حالة الممدكحيف ، كىـ آؿ شماس 
 ػ حشو المصراعيف :ٕ

ددتػػاف فػػي حشػػك المصػػراعيف ، مػػع االحتفػػاظ بالمسػػاحة فػػي ىػػذه الصػػكرة تتحػػرؾ المفظتػػاف المر  
 البينية التي ربما تضيؽ أك تتسع كقد كرد عمى ذلؾ قكؿ أكس :

 (ُ)اْلَوْصػػػػػػػػػػػَؿ َأْو َكػػػػػػػػػػػَذَبا  اْلَخِميػػػػػػػػػػػؿُ َخػػػػػػػػػػػاَف     ِإَذا اْلَخِميػػػػػػػػػػػػػؿِ َوَلَقػػػػػػػػػػػػػْد َأُروُغ َعَمػػػػػػػػػػػػػى 
 

 كقكؿ زىير بف أبي سممى :
نَّػػػػػػػػَؾ ِإْف   َنػػػػػػػػىاْلغِ  َثَمػػػػػػػػفَ  َأْعَطْيَتِنػػػػػػػػيَواِ 

 

 (ِ)الش ػػػػْكِر  َثَمػػػػفِ ِمػػػػْف  ُأْعِطيػػػػؾَ َحَمػػػػْدُت الَّػػػػِذي  
 

 كقكؿ كعب بف زىير : 
 ِإَلًيػػػػػػػػػػػػػػػاَواْلُعػػػػػػػػػػػػػػػزَّى  الػػػػػػػػػػػػػػػالَّتَ َأرَاُدوا 

 

 (ّ)َكػػػػػػػػػػػػاِؼ  الػػػػػػػػػػػػالَّتِ ُدوَف  ِبالمَّػػػػػػػػػػػػوِ َكَفػػػػػػػػػػػػى  
 

 كقكؿ الحطيئة :
ـُ   َبْعػػػػػػػَد َجْيػػػػػػٍد َوَفاَقػػػػػػػةٍ  اَلَحُمػػػػػػوِنيُىػػػػػػ

 

ـَ َكَمػػػػػػػا   ـَ اْلَكِسػػػػػػػي اَلَحػػػػػػػ  (ْ)َر َجَبػػػػػػػاِئُرْه اْلَعْظػػػػػػػ
 

                                                 
  َ، أركغ عميو : أنصرؼ عنو  ُٖ/ِٕ،  ُٔ/ُِ،  ٔ/ٔ، كاألبيات :  ُديكاف أكس بف حجر ص  - ُ
                  َ  ْٕ/ٔ، ْْ/ّْ،  ّٕ/ُٕ،  ِِ/َّ، كاألبيات :  ٓٔديكاف زىير بف أبي سممى ص  - ِ
 َ   َِ/ّٔ،  ُٗ/َُ،  ُٗ/ٗ،  ُٓ/ِكاألبيات :  ُّٕديكاف كعب بف زىير ص  - ّ
    َ،  الجبائر : ألكاح خشبية لجبر الكسير  ٕٔ/ُْ،  ُٗ/ِٓ،  ُٓ/ُٖ، كاألبيات :  ِّديكاف الحطيئة ص  - ْ
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في ىذه األبيات نممح األثر الفني الذم ينتجو ترديػد الكممتػيف مػع تغيػر التعمػؽ الػذم رأينػاه عنػد 
أكس عندما أكقع لفظة الخميؿ في المصراع األكؿ مكقع المفعكلية، ثـ رددىا في الثاني، كقد أسػند إلييػا 

انو الذم قدمو في المصراع األكؿ ، كفي ذلؾ فاعمية الخيانة أك الكذب كىما صفتاف يترتب عمييما ركغ
ما فيو مػف اإلشػارة إلػى القيمػة الصػكتية الناتجػة عػف تكػرار المجمكعػة الصػكتية المككنػة لمفظػة، كمػا أف 
رادة اإلبػبلغ  فيو داللة التركيػز كالتأكيػد عمػى المفظػة المكػررة؛ ألف " مػف سػنف العػرب التكريػر كاإلعػادة كا 

الػػػذم يريػػػده الشػػػاعر، كىػػػك ىنػػػا ازدراؤه الخميػػػؿ إذا مػػػا بػػػدر منػػػو الخيانػػػة ك ( ُبحسػػػب العنايػػػة بػػػاألمر )
  َالكذب، كفي اآلف عينو امتداح ذاتو بحسف الخمؽ  

كفي بيت زىيػر نمحػظ القيمػة اإليقاعيػة التػي أحػدثيا الترديػد فػي حشػك المصػراعيف ، مػف خػبلؿ 
مردد : أعطى + فاعمػو كمفعكليػو ، التكرار الصكتي المكثؼ لمجمكعة مف األصكات المككنة لمتركيب ال

كما نمحظ الكظيفة الداللية كدكرىا في الترابط النصي بيف المصراعيف مف خبلؿ التناكب بيف الضمائر، 
معمقنػػا إيػػاه بفاعػػؿ ىػػك ضػػمير الخطػػاب، كمفعػػكؿ أكؿ ىػػك ضػػمير الػػتكمـ، كمعػػو  أعطػػىفقػػد ذكػػر الفعػػؿ 

و في المصراع الثاني، كقد ناكب بيف الضػمائر ، إذ ، ثـ ردد ىذا التركيب عينثمفالمفعكؿ الثاني كممة 
جعؿ ضمير التكمـ فاعبلن ك ضمير الخطاب المفعكؿ األكؿ ، كربػط المفعػكؿ الثػاني فػي العجػز بالشػكر 

  َ، في حيف عمقو في الصدر بالغنى 
كىػػػذا التػػػرابط النصػػػي النػػػاتج عػػػف حركيػػػة الضػػػمائر كتناكبيػػػا بػػػيف األلفػػػاظ، كثبػػػات األلفػػػاظ فػػػي 

( الدالليػػة كاإليقاعيػة كمػػا ينػتج عنيػػا ِ) ا يؤكػد عمػػى أف" كػؿ كممػػة تؤخػذ مػػف سػياقيا تفقػػد قيمتيػا "سػياقي
عنػد أكس، كالتركيػب السػابؽ عنػد  الخميػؿمف تآزر الكممات داخؿ النص، كذلؾ ما نراه فػي تكػرار كممػة 

عمػى الكفػار فػػي  معمقنػا إياىػا بالضػمير العائػػد الػػالتزىيػر، ككػذلؾ نػراه فػػي بيػت كعػب، كىػك يػػردد كممػة 
سياؽ تعظيميـ إياىا، ثـ عمقيا بالظرؼ الداؿ عمػى الدكنيػة كالحقػارة فػي عجػز البيػت ، كػذلؾ ردد كممػة 

فػي الصػدر رابطنػا إياىػا بداللػة الحقػارة التػػي يسػتدعييا مكقػؼ الكفػار مػف الػبلت ؛ كلػذلؾ اسػػتخدميا  إلػو
فػػػي سػػػياؽ تعظيمػػػو  اهللبمفػػػظ الجبللػػػة نكػػػرة ليػػػكائـ ىػػػذه الحقػػػارة كالسػػػخؼ العقمػػػي ، ثػػػـ جػػػاء فػػػي العجػػػز 

  َسبحانو ، إذ ينتفي في حضرتو كؿ كجكد لما ييعبىد مف دكنو 
في الصدر كعمقو بضمير الجماعة مشيرنا بو إلػى ممدكحيػو  بينمػا  الحـكقد ردد الحطيئة الفعؿ 

، كأثػرىـ عميػو، عمقو فػي العجػز بالجبػائر، كىػك بػذلؾ يمفتنػا إلػى داللػة الترديػد عمػى امتػداح ىػؤالء القػـك 
كمػػا نممػػح الكظيفػػة اإليقاعيػػة مػػف خػػبلؿ التكػػرار الصػػكتي، كثػػـ أمػػر أخيػػر نممحػػو فػػي ىػػذا الترديػػد كىػػك 
التعػػانؽ بػػيف الكظيفػػة الدالليػػة كاإليقاعيػػة مػػف خػػبلؿ المكقػػع الػػذم جػػاءت بػػو المفظػػة المكػػررة؛ إذ جػػاءت 

ػػا لػػػ رابطػػة بػػيف قسػػمي الكحػػدة الكزنيػػة لبحػػر الطكيػػؿ فأكلػػو كىػػك المقطػػع ا بينمػػا   فعػػولفلطكيػػؿ جػػاء خاتمن
  َ مفاعيمفجاء أخره مرتبطنا بما بعده ليمثؿ المقطعيف األكليف مف 

                                                 
1

  1 ََِّالثقافة يكليكىيئة قصكر  ُّْابف فارس: الصاحبي في فقو المغة العربية، تحقيؽ السيد أحمد صقر ص  - 

2
  1  ْٔد/ محمد العمرم : تحميؿ الخطاب الشعرم ػ سابؽ ػ ص  - 
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 ػ حشو الصدر وبداية العجز  :ٖ
تقترب المفظتاف المرددتاف مف بعضيما شيئنا ما في ىذه الصكرة الثالثػة ، إذ تقػع المفظػة األكلػى 

  لعجز ، مف ذلؾ قكؿ أكس : في حشك الصدر ، بينما تجيء الثانية في أكؿ ا
 َنْفُعػػػػػػػػػُو َوَحَرْمَتِنػػػػػػػػػي َقِمػػػػػػػػػيالً َمَنْعػػػػػػػػػَت 

 

 (ُ)َفَيْبَيػػػػػػػػػا َبْيَعػػػػػػػػػًة ال ُتَقاُلَيػػػػػػػػػا  َقِمػػػػػػػػػيالً  
 

 : (ِكقكؿ زىير بف أبي سممى )
 َيْوًمػػػػػا َعَمػػػػػى ِعالَِّتػػػػػِو َىِرًمػػػػػا َتْمػػػػػؽَ ِإْف 

 

 السَّػػػػػػَماَحَة ِمْنػػػػػػُو َوالنَّػػػػػػَدى ُخُمَقػػػػػػا  َتْمػػػػػػؽَ  
 

 ( : ّر)كقكؿ كعب بف زىي
 ُظَباِتَيػػػػػػػػػا َلْمػػػػػػػػػعَ ِباْلُمْرَىَفػػػػػػػػػاِت َكػػػػػػػػػَأفَّ 

 

ػػػػػِبيِر السَّػػػػػاِري َلْمػػػػػعُ    السَّػػػػػَواِري ِفػػػػػي الصَّ
 

 :   (ْكقكؿ الحطيئة )
 َحْوَلػػػػػػػوُ  َعَواِكػػػػػػػؼَ َتِبيػػػػػػػُت َأَواِبيَيػػػػػػػا 

 

 اْلَعَذاَرى اْبُتزَّ َعْنيػَا ُخُدوُرىػَا  ُعُكوؼَ  
شػػير إلػػى رغبػػة الشػػاعر فػػي تكثيػػؼ اإليقػػاع فػػاقتراب المفظتػػيف مػػف بعضػػيما عمػػى ىػػذا النحػػك ي 

الصكتي في مساحة ضيقة، بحيث تبرز مع ىذا القرب الكظيفة الداللية متساكقة مع نظيرتيا اإليقاعية، 
فتذا كانت المفظة المرددة تقـك بدكر مركز اإليقاع الصكتي فتنيا بالمثؿ تقـك بدكر المركز الداللي الذم 

متعمقػػةن بػػالمنع فػػي الصػػدر، ثػػـ كررىػػا فػػي  قمػػيالً كس نجػػد المفظػػة المكػػررة يمفػت االنتبػػاه إليػػو، ففػػي بيػػت أ
  َالعجز كعمقيا بالحرماف، كبيف المنع كالحرماف عبلقة الترادؼ 

كنجد زىيرنا قد كرر الفعؿ المضارع في أسمكب الشرط ، كقد عمقو في الصدر بالممدكح ثػـ عػاد  
لكظيفػػػة اإليقاعيػػػة ، كيقػػػـك المكقػػػع النحػػػكم بتحديػػػد كعمقػػػو بالسػػػماحة فػػػي العجػػػز ، كىػػػذا التكػػػرار يبػػػرز ا

الكظيفة الداللية الرابطة بيف مصراعي البيت ، إذ جاءت األكلى في فعػؿ الشػرط ، كالثانيػة فػي جكابػو ، 
  َلتؤكد عمى أف الجزاء مف جنس الفعؿ 

عجػز ، كقد عمقيا بالسػيكؼ فػي الصػدر ، ثػـ عمقيػا بالسػكارم فػي ال لمعكنجد كعبنا يكرر لفظة  
كقد ربط بينيما دالليِّا حيث كقعت الثانية مشبينا بو لؤلكلى ، كتغير التعمؽ مع التكحد المغكم يشير إلػى 
رغبتو في تككيد داللة المشابية بيف المفظتيف المرددتيف ، كىي الداللة عينيػا التػي نجػدىا عنػد الحطيئػة 

قػد عمقيػا بػاألكابي ، كفػي المػرة الثانيػة ، مستخدمنا اسـ الفاعؿ في المرة األكلى ك  عكؼكىك يكرر لفظة 
 َ، كقد عمقو بالعذارل  عكوؼالمصدر 

                                                 
  َ  ْٗ/ُ، كانظر :  َُُديكاف أكس بف حجر ص  - ُ
  َ َُْ/ٗ،  َُِ/ْٕ،  ٓٓ/ِْ،  ّٖ/ِ،  ِٔ/ّ، كانظر :  ٕٗديكاف زىير ص  - ِ
  َ  َُّ/ٓ،  ُٖ/ٗ،  الصبير : السحاب الممطر ، كانظر  ّْديكاف كعب ص  - ّ
  َ ُٕٕ/ٔ،  ُِٓ/ُ،  َُٗ/ُِ، األكابي : بنات المخاض ، كانظر  ُِٖديكاف الحطيئة ص  - ْ
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 ػ بداية الصدر و حشو العجز  : ٗ
فػػي ىػػذه الصػػكرة تػػزداد المسػػاحة بػػيف المفظتػػيف المػػرددتيف اتسػػاعنا حيػػث تقػػع األكلػػى فػػي بدايػػة  

 ( :ُؿ أكس )الصدر ، بينما تتأخر الثانية إلى حشك العجز ، كقد كرد عمى ىذه الصكرة قك 
 ُقتُػػػوُد الرَّْحػػػِؿ َعػػػْف َدْأَياِتَيػػػا َيػػػِزؿ  

 

 َعػػػْف رَْأِس الشَّػػػِجيِم اْلَمَحػػػػاِرُؼ  َزؿَّ َكَمػػػا  
 

 ( :ِكقكؿ زىير بف أبي سممى )
 ِبَعثَّػػػػَر َيْصػػػػَطاُد الرَِّجػػػػاَؿ ِإَذا َلْيػػػػثٌ 

 

 َعػػػػْف َأْقرَاِنػػػػِو َصػػػػَدَقا  المَّْيػػػػثُ َمػػػػا َكػػػػذََّب  
 

 (  :ّكقكؿ كعب بف زىير )
 ِبَيػػا َوْىػػَي َداٌء َلػػْو ُتَصػػاِقُبَنا َنْشػَفى

 

 ِبِعَيػػػػػاِد اْلَخْمػػػػػِر َمْخُمػػػػػوُر  اْشػػػػػَتَفىَكَمػػػػػا  
 

 ( :ْكقكؿ الحطيئة ) 
ـْ   َعَمْيَنػػػػا َأْف َقَتْمَنػػػػا ِبَخاِلػػػػدٍ  َ ِضػػػػْبُت

 

 ُمِطػػػػػْر  َ َضػػػػػبٌ َبِنػػػػػي َماِلػػػػػٍؾ َىػػػػػا ِإفَّ َذا  
 

ممتػيف المػرددتيف أثػرنا فػي تكجيػو الداللػة المػرادة كال شؾ أف ليذا االتساع فػي المسػاحة البينيػة لمك  
مف الترديد، ففي بيت أكس نرل المشابية بيف انحراؼ القتكد عف دأيات الناقة بسبب سرعتيا، كانحراؼ 
المحارؼ كبيعدىا عف جراح المشجكج الػرأس، كمػا يمحػظ داللػة األصػكات المكػررة مػف الناحيػة اإليقاعيػة 

ر بمحاكػػاة صػػكت االنحػػراؼ فػي كػػبل المكضػػعيف، كمػا يقػػكـ بػػو صػػكت إذ يقػكـ صػػكت الػػزام ذم الصػفي
ػٍف يصػيد الرجػاؿ شػجاعة كالميػث التػي  البلـ الجانبي بمحاكاة الحركة عينيا، كيقيـ زىير المشػابية بػيف مى
أتى بيا فػي المصػراع األكؿ نكػرة لمتعظػيـ، ثػـ رددىػا معرفػة فػي الثػاني ليشػير بيػا إلػى الميػث المعػركؼ 

، كيجمع كعب بيف العكدة لديار األحبة بعد اليجراف، كرجكع صاحب الخمر إلييا، ككأنما بقكتو كسيادتو
فػػي كػػبل األمػػريف شػػفاء لصػػاحبو، كنػػرل سػػخرية الحطيئػػة مػػف غضػػب بنػػي مالػػؾ عميػػو كقكمػػو؛ ألنيػػـ ال 

  َيستحقكف ىذا الغضب 
 المجػػػػػاورة:

تػػاف فػػي مصػػراع كاحػػد ، كقػػد قصػػر البحػػث مصػػطمح المجػػاكرة لمػػا تجػػاكرت فيػػو المفظتػػاف المردد 
آثػر ىػػذا المصػػطمح عمػػى التعطػؼ؛ لتػػداخؿ مػػا بػػيف الترديػػد كالتعطػؼ فػػي المفيػػكـ؛ كألف المجػػاكرة تشػػير 

 إلى تجاكر المفظتيف فصؿ بينيما فاصؿ، أك لـ يفصؿ، عمى النحك التالي : 

                                                 
  َ، القتكد : أخشاب الرحؿ ، الدأيات : فقار الككاىؿ ، المحارؼ : الميؿ تيسبر بو الجراحات ٔٔديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ّْ/ّٓ،  ّٔ/ٕر : ، عٌثر : مكضع معركؼ بكثرة األسكد ، كانظ ٕٗديكاف زىير ص  - ِ
  َ، تصاقب : تقارب   ُٕٗديكاف كعب ص  - ّ
            َ ِِٕ/ُ،  ُِٓ/ُْ،  َٔ/ِْ، ميًطر : مجاكز لمقدر ميًدؿ ، كانظر :  َُٔديكاف الحطيئة ص  - ْ
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 أواًل : في المصراع األوؿ : 
اصػؿ ، أك بدكنػو ، كقػد كرد عمػى ذلػؾ قػكؿ قد تأتي المفظتاف في المصػراع األكؿ متجػاكرتيف بف 

 ( :ُأكس بف حجر )
ـْ  َأِرْقتُ ِإنِّي   َمِعػي َصػاِحي تَػْأَرؽْ َوَل

 

 ِلُمْسػػػػػػػػػػَتِكؼ  ُبَعْيػػػػػػػػػػَد النَّػػػػػػػػػػْوـِ َلػػػػػػػػػػوَّاِح  
 

 ( :ِكقكؿ زىير )
َِاُدهُ  ِنْصػؼٌ وَ  ِنْصػؼٌ ِلَسػاُف اْلَفتَػى   فُػ

 

ـْ َيْبػػػػػَؽ ِإالَّ ُصػػػػػوَرُة المَّْحػػػػػـِ َوالػػػػػدَّـِ    َفَمػػػػػ
 

 ( :ّكقكؿ كعب بف زىير )
 َدبَّػػػػػػػتْ وَ  َدَبْبػػػػػػػتُ َأيَّ ِحػػػػػػػيٍف َوَقػػػػػػػْد 

 

 َوَلِبْسػػػػػػػَنا ِمػػػػػػػْف َبْعػػػػػػػِد َدْىػػػػػػػٍر ُدُىػػػػػػػورَا  
 

 ( :ْكقكؿ الحطيئة )
 َعنَّػػػػا َرِبيُعَنػػػػا َ ػػػػابَ َعنَّػػػػا  ِ ْبػػػػتَ ِإَذا 

 

وُب   ُِ ـَ اْلُغػػػػػرَّ ِحػػػػػيَف تَػػػػػ  َوُنْسػػػػػَقى اْلَغَمػػػػػا
 

، ثػػـ عمقػػو فػػي المضػػارع  معمقنػػا إيػػاه بتػػاء المػػتكمـ الماضػػي أرؽالفعػػؿ  بػػف حجػػر فقػػد ردد أكس
، كيبلحظ اشتماؿ المفظتيف  ولـالقصير كالطكيؿ المغمؽ  : ، كقد فصؿ بينيما بالمقطعيف صاحيبكممة 

 المكػػررتيف عمػػى صػػكت الػػراء التكػػرارم الػػذم يحكػػي حالػػة األرؽ المسػػيطرة عميػػو كانتفائيػػا عنػػد صػػاحبتو
معمقنػػا  نصػػؼنػػراه يػػردد كممػػة بػػف أبػػي سػػممى كفػػي بيػػت زىيػػر  ، لػػـلنفػػي التػػي صػػدَّر الفعػػؿ معيػػا بدالػػة ا

/مقطع قصير،  الواواألكلى منيما بمساف الفتى، كثانييما بفؤاده، كلـ يفصؿ بينيما سكل حرؼ العطؼ 
معمقنا إياه بضمير المتكمـ، ثػـ  دبَّ الذم ردد فيو الفعؿ  بف زىير كىذا الفاصؿ عينو نجده في بيت كعب

" ، أمػا بيػت الحطيئػة فقػد ردد فيػو الفعػؿ  وائبة، كلػـ يفصػؿ بينيمػا سػكل المقطػع القصػير " بضمير الغ
كعمقػػو أكالن بتػػاء المخاطػػب   كثانينػػا بػػالربيع ، كقػػد فصػػؿ بينيمػػا بمقطعػػيف طػػكيميف أكليمػػا مغمػػؽ   ػػاب

  َ عناكثانييما مفتكح 
 الجناس / حضور الداؿ و يبة المدلوؿ : 

لسابقة ػ التصدير كالترديد كالمجاكرة ػ عمى فكرة حضػكر الػداؿ كالمػدلكؿ، اتكأت البنى التكرارية ا 
ف كانػػت تعتمػػد حركيػػة  ، أمػػا بنيػػة الجنػػاس كقػػد تنكعػػت ىػػذه البنػػى بػػيف ثبػػات المكقػػع كحركيتػػو ، فيػػي كا 

، فتنيػا تختمػؼ عػف سػابقاتيا فػي أف حضػكر الػداؿ مقتػرف  المكقع الذم ترد فيو األصكات الممثمة لمفظة
 القيروانػػي فػػابف رشػػيؽ، كىػػذا مػػا يػػدكر حكلػػو تعريػػؼ الببلغيػػيف العػػرب لبنيػػة الجنػػاس ،  مػػدلكؿبغيبػػة ال

                                                 
 َ    ُّ/ُّ،  ُّ/ُ،  ٓ/ُ،  ُ/ِ، المستكؼ : المطر الياطؿ ، كانظر  ُٓديكاف أكس ص  - ُ
2

                    َ  ِْ/ُٓ،  ِّ/ّٓ،  ُِ/ِِ،  َِ/ُّ، كانظر  ُُٔص ديكاف زىير  - 

3
  َ   ِْ/ِٓ،  ّٕ/ٕ،  َِ/َٓ، َِ/ّٗ، كانظر  ُُّديكاف كعب ص  - 

4
  َ  ََِٔ/ّ،  ُٔٔ/ّ،  ْٗ/ّٕ،  ٖٗ/ِِ، كانظر  َِٕديكاف الحطيئة ص  - 
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، العمػوي( كىذا ىك حػد الجنػاس التػاـ، أمػا ُ) " أف تككف المفظة كاحدة باختبلؼ المعنى " : يعرفو بقكلو
فظتاف في كجو مف : " كحقيقتو في مصطمح عمماء البياف أف تتفؽ الم فقد عرفو تعريفنا أعـ كأشمؿ بقكلو

ِـّ فػػي التجنػػيس التػػاـ كالتجنػػيس النػػاقص " ( كلكػػؿ منيمػػا ِ) الكجػػكه، كيختمػػؼ معناىمػػا، فمػػا ىػػذا حالػػو عػػا
  َأضرب كأقساـ 

كاختبلؼ المعنى ييعدُّ آلية مف آليَّات الداللة التي تنتجيا بنية الجناس مف الناحيتيف : اإليقاعية  
( يجعػػؿ فػػي البنػػى ّلحػػرؼ كالمعنػػى كمػػا كرد عنػػد ابػػف المعتػػز )كالجماليػػة ؛ ألف ادّْعػػاء التجػػانس فػػي ا

التكرارية السابقة غناءن عف التجنيس ؛ كلذلؾ يتدخؿ غيػاب الداللػة ليعيػد إلػى بنيػة الجنػاس فاعميتيػا فػي 
الكصػػكؿ بػػالنص إلػػى عبلقػػة جدليػػة مػػع المتمقػػي قكاميػػا تكقعػػو تكحػػد الداللػػة، كصػػدعو ليػػذا التكقػػع؛ ممػػا 

ى الػػنص؛ إذ تيسػػتنفىر حكاسػػو ػ السػمع كالبصػػر خاصػػة ػ إلذكػػاء ىػػذه العبلقػػة الجدليػػة؛ يربطػو بالكميػػة إلػػ
كذلػػؾ أنػػو " إذا كانػػت حاسػػة السػػمع تسػػتطيع  تتبػػع إيقػػاع األحػػرؼ عنػػد تجاكرىػػا لتكػػكف كممػػة أك بعػػض 

( كىػذا مػا ْ) كممة، فتف حاسة البصر تستطيع أف تتبع رسـ الحركؼ، كما بينيا مػف تكافػؽ أك تخػالؼ "
ر إليو كبلـ اإلماـ السيكطي عف فائدة الجناس كىي " الميؿ إلى اإلصغاء إليو؛ فتف مناسبة األلفػاظ يشي

مػػؿ عمػػى معنػػى، ثػػـ جػػاء كالمػػراد بػػو معننػػى آخػػر  صػػغاءن إلييػػا؛ كألف المفػػظ المشػػترؾ إذا حي تحػػدث مػػيبلن كا 
كػػكف " تحػػت تػػأثير ( ؛ ألنيػػا عنػػدما تعػػايش التجػػانس الصػػكتي كتراقبػػو ، تٓ) كػػاف لمػػنفس تشػػكؽ إليػػو "

  َ (ٔبح الصكت مثيرنا لمداللة " )رمزم عف طريؽ الربط السببي بيف المعنى كالتعبير حيث يص
كثـى كظيفة ثالثة يؤدييا الجناس في النص، كىي كظيفة السبؾ المعجمػي المحظػي المبنػي عمػى  

معػيف داخػؿ البيػت،  الػذم ال يخػتص بمكقػع (ٕ) فكػرة المخادعػة، أك التػكىـ النػاتج عػف التكػرار الصػكتي
نما يتػكزع طرفػاه عمػى مسػاحتو كميػا، كذلػؾ مػا أراده البحػث مػف خػبلؿ كصػؼ بنيػة الجنػاس بالحركيػة  كا 

 المكقعية، التي تكجو إلى دراستيا عند الشعراء األربعة عمى النحك التالي : 
 أ ػ الجناس في المصراع األوؿ :

في المصػراع األكؿ ، كذلػؾ مػا يشػير إلػى يشير ىذا التحديد اإلجرائي إلى كقكع طرفي الجناس  
رغبػة الشػعراء فػي جػذب المتمقػي إلػى الػنص منػذ بدايتػو بمػا يكثفػاف فيػو مػف التكػرار الصػكتي ، كقػػد كرد 

 ( : ٖعمى ىذا المكقع قكؿ أكس بف حجر )

                                                 
1

 1    ُِّ/ُابف رشيؽ القيركاني : العمدة ػ سابؽ ػ  - 
2

  1 ّٔٓ/ِ: الطراز ػ سابؽ ػ  العمكم - 
3
قصر ابف المعتز التجنيس عمى التشابو بيف المفظتيف في تأليؼ الحركؼ ، كنقػؿ عػف الخميػؿ نػكعيف لمتجنػيس : أكليمػا التشػابو  - 

   ِٓفي الحركؼ كالمعنى ، كثانييما التشابو في الحركؼ دكف المعنى انظر: كتاب البديع ػ سابؽ ػ ص 
4

  َ  ِّٕمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص د/ محمد عبد المط - 
5

  َـ دار التراث ُٖٓٗ/ّط ُِٕ/ّاإلماـ السيكطي : اإلتقاف في عمكـ القرآف تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  - 
6

  َـ  ُِٗٗ/ُْٔعالـ المعرفة ػ الككيت ع َُِد/ صبلح فضؿ : ببلغة الخطاب كعمـ النص ص  - 
7
   َـ  ُٖٗٗالييئة المصرية لمكتاب  َُٕمجيد : البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية ص د/جميؿ عبد ال - 

8
  َ َْ/ٕ،  َّ/ٕ،  ُٗ/ُ، التج : صكت مف المجة ، منصاح : منشؽ بالماء ، كانظر : ُٔديكاف أكس ص  - 
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َـّ  اْلَتمَّ َفػػػػػػػ  َأْسػػػػػػػَفُموُ  اْرتَػػػػػػػمَّ َأْعػػػػػػػاَلُه ثُػػػػػػػ
 

 حِ َوَضػػػػاَؽ َذْرًعػػػػا ِبَحٍمػػػػِؿ اْلَمػػػػاِء ُمْنصػػػػػػَا 
 

 ( :ُكقكؿ زىير بف أبي سممى ) 
 َطَواِمًيػػػػػػا َتِغػػػػػػيُض َو اَل  َتِفػػػػػػيُض ُجَفػػػػػػٌر 

 

 َيْزَخػػػػػػػْرَف َفػػػػػػػْوَؽ ِجَمػػػػػػػاِمِيفَّ الط ْحمُػػػػػػػُب  
 

 ( : ِكقكؿ كعب بف زىير )
ػػػػُموؿُ َيْيػػػػِدي   َ ْيػػػػِر ُمْعتَػػػػِرؼٍ  َذلُػػػػوؿٍ  الضَّ

 

 ِإَذا َتَكػػػػػػػػػػػػػػػػػاَءَدُه َدِوي ػػػػػػػػػػػػػػػػػُو َعَسػػػػػػػػػػػػػػػػػَفا  
 

 ( :ّكقكؿ الحطيئة )
 َأْوَفَضػػػػتْ اْلَقػػػػْوـُ  َأْنَفػػػػَض ْدرًا ِإَذا َمػػػػا َوِقػػػػ

 

 ِإَلػػػػػػػى َنارَِىػػػػػػػا َمْشػػػػػػػًيا ِإَلْيَيػػػػػػػا اأَلرَاِمػػػػػػػُؿ  
 جج

فقد كػرر الشػعراء مجمػكعتيف مػف األصػكات ، كػؿ كاحػدة منيمػا تفػارؽ صػاحبتيا أكالن مػف حيػث  
مػػػف طرفػػػي الداللػػػة ، كذاؾ مفيػػػكـ الجنػػػاس ، كتفارقيػػػا ثانينػػػا فػػػي صػػػكت كاحػػػد ، بمعنػػػى أف كػػػؿ لفظػػػة 
 ارتػػمّ ،  الػػتمّ الجنػػاس تضػػـ حرفنػػا ال يكجػػد فػػي الثانيػػة ، ففػػي بيػػت أكس نجػػد المفظتػػيف المتجانسػػتيف : 

تختمفاف فػي صػكتي الػبلـ كالػراء ، كىمػا مػف األصػكات المتقاربػة المخػرج الصػكتي كىػك طػرؼ المسػاف ، 
شػػدة كالرخػػاكة ، كمػػا كيجمػػع بينيمػػا غيػػر قػػرب المخػػرج أنيمػػا مػػف األصػػكات المجيػػكرة المتكسػػطة بػػيف ال

( كتتكاءـ كؿ ىذه القيـ الصكتية مػع الداللػة التػي يريػدىا الشػاعر ْأنيما يتميزاف بقكة الكضكح السمعي )
الػػػذم يصػػػؼ السػػػحاب فػػػي حركتػػػو عنػػػدما تصػػػطؾ أعاليػػػو ، فينػػػتج صػػػكت المجػػػة /اٍلػػػتٌج ، كًىػػػٌزة أسػػػافمو 

مفظتػػيف التػػي تفترقػػاف فػػي صػػكتيف متقػػاربٍي كرجتيػػا ، كبػػيف االلتجػػاج كاالرتجػػاج تبػػدك القيمػػة اإليقاعيػػة ل
المخػػرج ، أكليمػػا /الػػبلـ يحػػاكي حالػػة االصػػطكاؾ كالػػتبلمس كثانييمػػا/ الػػراء يجسػػد اليػػزة بتكػػرار طػػرؽ 

 َطرؼ المساف عمى أصكؿ الثنايا العميا 
تفترقػػاف فػػػي حػػرفيف متقػػػاربٍي المخػػرج ، كىمػػػا الضػػػموؿ، ذلػػػوؿ كفػػي بيػػت كعػػػب نجػػد المفظتػػػيف  

( كلػو ٔبػاب الجنػاس المضػارع ) مػفلمفظتػيف اأصػكات باقي  ( كتقارب المخرج مع تكحدٓ) الضاد كالذاؿ
ػػا، إذ يػػكىـ المتمقػػي بتقػػارب الداللػػة بػػيف المفظتػػيف المتجانسػػتيف  إلػػى  المنتميتػػيفكلػػو كظيفتػػو النصػػية أيضن

أما  َصيغة المبالغة فعكؿ كىي تكائـ كصؼ الطريؽ بالسيكلة كالكضكح بحيث ال يضؿ مف يسير فيو 
زىيػػر كالحطيئػػة، فتنيمػػا يجانسػػاف بػػيف كممتػػيف تفترقػػاف فػػي صػػكتيف متباعػػدٍم المخػػرج ، فزىيػػر يجػػانس 

، كالحرفاف ىما الفاء كالغيف، فاألكؿ شفكم أسناني، كالثاني حمقي، فيما متباعداف تغيض،  تفيضبيف: 
  َ أوفض،  أنفضفي المخرج الصكتي، ككذلؾ األمر في كممتٍي التجنيس عند الحطيئة: 

                                                 
1

فىر : اآلبار ، طكامينا : مآلل بالماء ، كانظر  َّديكاف زىير ص  -    َ ّٗ/ٔ،  ّٓ/ْ،  ّْ/َْ،  َْ/ٖ: ، الجي
  َ ٗٓ/ُ،  ُِ/َٓ،  َِ/ٕ، تكاءده : صعب كشؽ ، الدكٌم: المفازة أك الفبلة ، كانظر :  ٗٓديكاف كعب ص  - ِ
 َ  ّٗ/ّٓ،  ٕٔ/ُّ،  ٖ/ٔ، أنفض القـك : ذىب زادىـ ، كانظر :  ِّٔديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َ   ْٔ، ّٔؽ ػ ص د/ إبراىيـ أنيس : األصكات المغكية ػ ساب - ْ
 َ   ْٔد/ إبراىيـ أنيس : األصكات المغكية ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
 َالجناس المضارع ىك أف يجمع بيف كممتيف ىما متجانستاف ال تفاكت بينيما إال بحرؼ كاحد سكاء   - ٔ



 

61 

 ب ػ الجناس في المصراع الثاني : 
في ىذه الصكرة يعمد الشعراء إلى أف يككف المصراع الثاني مركز اإلشػعاع الصػكتي اإليقػاعي  

 : (ُ)بيف الكممات المتجانسة ، كقد كرد عمى ىذه الصكرة قكؿ أكس بف حجر 
ـٌ  ػػػػْيد ُمْطَعػػػػ  َقِصػػػػي  َمِبيػػػػِت المْيػػػػِؿ ِلمصَّ

 

 َورَاِصػػػػػػُؼ  َبػػػػػػارٍ َو  َ ػػػػػػارٍ أِلْسػػػػػػُيِمِو  
 

 ( :ِكقكؿ زىير )
ـْ َقػػػػػػػػػػَذًعا َوَلِكػػػػػػػػػػفْ   َلَمػػػػػػػػػػا َأْسػػػػػػػػػػَمْعُتُك

 

  َمَقػػػػػػػػػاؿُ ِذي َعػػػػػػػػػاٍف  َمَقػػػػػػػػػاـِ ِلُكػػػػػػػػػؿِّ  
 

 ( :ّكقكؿ كعب بف زىير )
 َوَلَقػػػػػْد َعِمْمػػػػػِت َوَأْنػػػػػِت َ ْيػػػػػُر َحِميَمػػػػػةٍ 

 

َبِنػػػػػػػػػػػػػػي     ِلَيػػػػػػػػػػػػػػَوافِ  َىػػػػػػػػػػػػػػًوىَأالَّ ُيَقرِّ
 ج

 ( :ْكقكؿ الحطيئة )
 ِفيػػػِو َوِمػػػْف َأَسػػػدٍ  َجَمْعػػػَت ِمػػػْف َعػػػاِمرٍ 

 

  َحػػػاـِ َوِمػػػْف  َحػػػاءٍ َوِمػػػْف َتِمػػػيـٍ َوِمػػػْف  
 

فالكممػػات المتجانسػػػة التػػػي جمػػػع بينيػػا كػػػؿ مػػػف أكس كزىيػػػر كالحطيئػػة قػػػد اختمفػػػت فػػػي حػػػرفيف  
في حرفيف ىما الغيف كالباء ،  بارٍ ،   ارٍ متباعدٍم المخرج الصكتي ، في بيت أكس اختمفت الكممتاف : 

،  مقػػاـدنػػى الحمػػؽ إلػػى الفػػـ ، كثانييمػػا شػػفكم ، كاختمػػت كممتػػا التجنػػيس عنػػد زىيػػر مخػػرج أكليمػػا ىػػك أ
فػػي حرفػػٍي الػػبلـ كالمػػيـ ، كمخػػرج أكليمػػا اتصػػاؿ طػػرؼ المسػػاف بأصػػكؿ الثنايػػا العميػػا ، أمػػا مخػػرج  مقػػاؿ

 حػاٍء ثانييما ، فيك الشفاه ، كذلؾ عند انطباقيما تماـ االنطباؽ ، كفػي بيػت الحطيئػة كجػدنا الكممتػيف : 
ػػا ،  حػاـٍ  تختمفػاف فػػي حرفػٍي اليمػزة كالمػػيـ ، كمخػرج أكليمػا ىػػك فتحػة المزمػار عنػػدما تنطبػؽ انطباقنػا تامِّ

  َكذلؾ بعيد عف مخرج الميـ كىك الشفاه 
، فقد اختمفتا بزيػادة الثانيػة عػف األكلػى بحػرؼ  ىواف،  ىوىً كأما كممتا التجنيس في بيت كعب  

( ، بينمػا يػذىب الخطيػب ٓيسمى الجنػاس المػذيؿ أك تجنػيس الترجيػع ) النكف مف آخرىا ، كىذا الجناس
القزكيني إلى تسميتو الجناس المطرؼ ، كيقكؿ عف كجو حسنو : " أنػؾ تتػكىـ قبػؿ أف يػرد آخػر الكممػة 
نما أتى بيا لمتأكيد ، حتى إذا تمكف آخرىا في نفسؾ ، ككعاه سمعؾ انصرؼ  أنيا ىي التي مضت ، كا 

  َ( ٔفي ىذا حصكؿ الفائدة بعد أف يخالطؾ اليأس منيا " )عنؾ ذلؾ التكىـ ك 
كمف خبلؿ ىذا التكىـ تبرز القيمة الجدلية التي يقيميا مثؿ ىذا الجناس بػيف المتمقػي كالػنص ، 
فػػتف كجػػكد الحػػرؼ الزائػػد مػػف آخػػر الكممػػة الثانيػػة يصػػدع تكقػػع المتمقػػي بتكػػرار األكلػػى ، كمػػف ثمػػة يظػػؿ 

                                                 
  َ ٕٗ/ِِ، غارو : طبله بالغراء ، كالرصفة : ما ييشد عمى صدر السيـ ، كانظر  ُٕديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ٕٗ/ٓ،  ُٗ/ِ، القذع : اليجاء الفاحش ، العاني : األسير ، كانظر  ٖٖديكاف زىير ص  - ِ
  َ  ٖٓ/ٖ،  ٗٓ/ّ،  ْٓ/ُٖ،  ّٓ/ٕ، اليكاف : الذؿ ، كانظر :  ُْٓديكاف كعب ص  - ّ
   َ  ِٓٔ/ُ،  ٔٔ/ٗ، حاءه كحاـ: قبيمتاف مف مذحج كخثعـ ، كانظر  ُِٕديكاف الحطيئة ص  - ْ
  َ ْٖبف منقذ تجنيس الترجيع: البديع في البديع في نقد الشعر ػ سابؽ ػ ص كيسميو أسامة  ، ِّٔ/ِ:  ػ سابؽ ػ طرازال - ٓ
  َ ّّٓاإليضاح في عمـك الببلغة لمخطيب القزكيني ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
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ه فػػي ذىنػػو مػػف تكػػرار المفػػظ ، كمػػا يترتػػب عميػػو مػػف تكحػػد الداللػػة   ككػػبل مشػػدكدنا إلػػى الػػنص بمػػا يثيػػر 
  َاألمريف ينتفي في كجكد الحرؼ الزائد مف آخر الكممة الثانية 

   ج ػ الجناس في المصراعيف :
فػػػي ىػػػذه الصػػػكرة يعمػػػد الشػػػعراء إلػػػى جعػػػؿ الكممػػػة األكلػػػى فػػػي المصػػػراع األكؿ ، كالثانيػػػة فػػػي  

 ( :ُفي أم مكضع منيما ، كقد كرد عمى ىذه الصكرة قكؿ أكس )المصراع الثاني ، كذلؾ 
 َلػػػػػػػػْو َأنَّػػػػػػػػوُ  السَّػػػػػػػػْقبِ َعَمػػػػػػػػى اأَلْرَوِع 

 أَلْصػػػػػػػػَبَم َرْتًمػػػػػػػػا ُدَقػػػػػػػػاَؽ اْلَحَصػػػػػػػػى
 

ػػػػػػػػػػػػػاِقبِ َيقُػػػػػػػػػػػػػوـُ َعَمػػػػػػػػػػػػػى ِذْرَوِة    اْلصَّ
 َكَمػػػػػػػػػػػْتِف النَِّبػػػػػػػػػػػيِّ ِمػػػػػػػػػػػَف اْلَكاِثػػػػػػػػػػػِب 

 

 ( :ِكقكؿ زىير )
 ِمنِّػػػػػي الػػػػػدَّْىرِ  ُصػػػػػُروؼُ َفَقػػػػػْد َأْبَقػػػػػْت 

 

 اْلُعػػػػػػػػْرِؼ تَػػػػػػػػرَّاَؾ اْلَيػػػػػػػػَواِف  َعػػػػػػػػُروؼَ  
 

 ( :ّكقكؿ كعب بف زىير )
 ُيواِتْرَنػػػػػػػػػػػػػػػػػوُ  َجْرًعػػػػػػػػػػػػػػػػػاُيَبػػػػػػػػػػػػػػػػػاِدْرَف 

 

 اْلَقِميػػػػػػػِب َحَصػػػػػػػى اْلَقاِذِفيَنػػػػػػػا  َقػػػػػػػْرعِ كَ  
 

 ( :ْكقكؿ الحطيئة )
 ُسػػػػػػػػػُرِح النََّجػػػػػػػػػاِء َكَأنََّيػػػػػػػػػا ُجاَلَلػػػػػػػػػةٍ بِ 

 

 ِبػػػػػػػػالرَِّداِؼ َعِسػػػػػػػػيُر  اْلَكاَلَلػػػػػػػػةِ َبْعػػػػػػػػَد  
 

فيذه األزكاج مف األلفاظ المتجانسة قد اختمفت فيمػا بينيػا بحػرفيف ، إمػا أف يككنػا متقػاربيف فػي   
المتػيف تختمفػاف  الصاقب/السقبالمخرج الصكتي ، كذلؾ في بيت أكس الذم جانس فيو بيف الكممتيف : 

مػػف أصػػكات فػػي حرفػػٍي السػػيف كالصػػاد ، حيػػث يشػػبو أكليمػػا ثانييمػػا " فػػي كػػؿ شػػيء سػػكل أف الصػػاد 
( كمػػا أنيمػػا يسػػيماف فػػي إنتػػاج المكسػػيقى الصػػكتية ؛ لمػػا يظيػػر مػػف الصػػفير عنػػد النطػػؽ ٓاإلطبػػاؽ " )

بيمػػا ، كىػػذا الصػػفير يمثػػؿ صػػكرة مكسػػيقية حزينػػة تػػكائـ حالػػة الفقػػد كالرثػػاء التػػي يباشػػرىا الشػػاعر كىػػك 
  َيرثي فضالة ذا القرب كالمكانة العالية  
مػػػا أف تختمػػػؼ المفظتػػػاف فػػػي  حػػػرفيف متقػػػاربٍي المخػػػرج الصػػػكتي ، كمػػػا عنػػػد كػػػؿ مػػػف : زىيػػػر كا 

المتػيف تختمفػاف فػػي حرفػي الصػػاد  صػػروؼ ، عػػروؼككعػب كالحطيئػة ، فقػػد جػانس زىيػر بػػيف كممتػٍي : 
كالعيف ، كىما مف األصكات المتباعدة في المخرج الصػكتي كاألمػر عينػو نجػده عنػد كعػب كىػك يجػانس 

رفي الجيـ كالقاؼ ، ككذا عند الحطيئة الذم يجانس بػيف الكممتػيف المتيف تختمفاف في ح قرع،  جرعبيف 
  َالمتيف تختمفاف في حرفٍي الجيـ كالكاؼ  الكاللة،  جاللة

                                                 
    َر ، السقب: القريب ، أك الطكيؿ، الصاقب :جبؿ في بني عامُّ/ُ، كانظر  ُُ،  َُديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ِِ/ُّ،  َِ/ٗ، صركؼ: مصائب، عركؼ: ما يعرفو الناس الجميؿ، كانظر : ُِٗديكاف زىير ص  - ِ
  َ ُٔٔ/ُٔ،  َِ/ِٖ،  َِ/ُٗ،  ُٗ/ُ، يكاترنو : مرة بعد مرة ، ، كانظر  ْٕديكاف كعب ص  - ّ
  َ ُْٕ/ّ،  ُِْ/ُ،  ٕ/ْ، جبللة: ضخمة، سرح النجاء: سيمة السير، كانظر : ُْْديكاف الحطيئة ص  - ْ
 َ  ٕٔد/ إبراىيـ أنيس : األصكات المغكية ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
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 المبحث الثاني :  الوزف الشعري : ػ 
ػد بػو كحػدة النغمػة التػي تتكػرر عمػى نحػك  يختمؼ اإليقاع عف الػكزف مػف حيػث إف األكؿ " يقصى

، أم تكالي الحركات كالسكنات عمى نحك منتظـ فػي فقػرتيف مػف ًفقىػر الكػبلـ   ما في الكبلـ أك في البيت
( ، كلقػد ُأك في أبيات القصيدة ػ في حيف يقصد بالكزف ػ مجمكع التفعػيبلت التػي يتػألؼ منيػا البيػت " )

ركعػػي فػػي الػػكزف الشػػعرم إمكانػػات الكممػػة العربيػػة التػػي تتنػػكع أصػػكاتيا بػػيف الحركػػة كالسػػككف ؛ كلػػذلؾ 
( التي تتػألؼ ِءت التفعيبلت ، أك الصكر الكزنية مف خبلؿ " التعاقب الزمني لمحركات كالسكاكف " )جا

منيػػا األسػػباب كاألكتػػاد كالفكاصػػؿ كمػػا تنتظمػػو مػػف مقػػاطع صػػكتية تتكػػكف منيػػا التفعػػيبلت الخماسػػية أك 
  َالسباعية لؤلكزاف الشعرية 

مادة الشعرية التػي اسػتقرأىا الخميػؿ بػف أحمػد ، كألف الشعراء األربعة قد كاف نتاجيـ جزءنا مف ال 
كعمى أساس منيا كضع عمـ العػركض العربػي ، فػتف البحػث سػكؼ ينظػر إلػى ىػذه المػادة الشػعرية مػف 
الناحيػػػة اإلحصػػػائية المتعمقػػػة بطػػػرؽ اسػػػتخداـ الشػػػعراء األربعػػػة لػػػؤلكزاف الشػػػعرية ، كحػػػاالت كػػػؿ كزف ، 

  َالمتعمقة بذلؾ االستخداـ  كمرات تكاتره ؛ بغية الكصكؿ إلى النتائج
 أواًل : أوس بف حجر : 

كىػػك مػػف فحػػكؿ  (ّ) ىػػك أقػػدـ الشػػعراء األربعػػة زمننػػا، كتربطػػو ببقيػػتيـ عبلقػػات قربػػى كمصػػاىرة 
ػػػا ، شػػػعراء الجاىميػػػة " كػػػاف عػػػاقبلن فػػػي شػػػعره، كثيػػػر الكصػػػؼ لمكػػػاـر  كقػػػد ذىػػػب ابػػػف قتيبػػػة إلػػػى أف أكسن

بغػة كأبػك ذؤيػب ػ لمحمػر كالسػبلح، كالسػيما لمقػكس، كسػبؽ إلػى األخػبلؽ، كىػك مػف أكصػفيـ ػ زىيػر كالنا
لػػى أمثػػاؿ كثيػػرة ") ( كقػػد ضػػـ ديكانػػو سػػتة كأربعػػيف كخمسػػمائة بيػػت، كقػػد جػػاءت فػػي ْدقيػػؽ المعػػاني، كا 

 ثمانية مف األكزاف الشعرية ، كذاؾ ما يكضحو الجدكؿ التالي : 
مرات  الكزف الشعرم ـ

 استخدامو
 لنسبة المئكيةا عدد األبيات حاالت الكزف

 مشطكر مجزكء تاـ
 %ُ.ٕٓ ُِّ ػ ػ ِٖ ِٖ الطكيؿ ُ
 %ِٓ.ٗ ِٓ ػ ػ ٖ ٖ الكامؿ ِ
 %ُ.َِ َُُ ػ ػ ٕ ٕ البسيط ّ
 %ٔٓ.ِ ُْ ػ ػ ٓ ٓ الكافر ْ
 % ٕٔ.ٓ ُّ ػ ػ ّ ّ المتقارب ٓ
 % ّٖ.ِ ُّ ػ ػ ُ ُ المنسرح ٔ
 %َٗ.ُ ٔ ػ ػ ُ ُ السريع ٕ
 %ّٔ.َ ِ ػ ػ ُ ُ الرمؿ ٖ

 
 

                                                 
  َ بتصرؼ يسير ّْٔ، ّْٓالنقد األدبي الحديث د/ محمد غنيمي ىبلؿ ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ ـُٖٕٗدار الثقافة  ُّٖد/ جابر عصفكر : مفيـك الشعر : دراسة في التراث النقدم ص  - ِ
  َ  ـُٖٕٗ/ٓدار المعارؼ ط ِِْسد : مصادر الشعر الجاىمي ص د/ ناصر الديف األ - ّ
  َ   َِِ/ُابف قتيبة الشعر كالشعراء ػ سابؽ ػ   - ْ
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 ثانًيا : زىير بف أبي ُسممى : 
ىػك ثػاني ىػؤالء الشػعراء، كمػف بيػت شػعر، كاسػػتمر الشػعر فػي بيتػو، فكػاف أبػكه شػاعرنا ، كخالػػو  

اسػتخدـ زىيػر سػبعة مػف األكزاف الشػعرية نظػـ  َ بشامة بف الغدير شػاعرنا، كابنػاه بجيػر ككعػب شػاعراف
 يت عمى النحك التالي : فييا جممة شعره البالغة أربعة كتسعيف كثمانمائة ب

الكزف  ـ
 الشعرم

 النسبة المئكية عدد األبيات حاالت الكزف مرات استخدامو

 مشطكر مجزكء تاـ
 % ْٖ.ّٗ ّّٓ ػ ػ ُٔ ُٔ الطكيؿ ُ
 % ّْ.ُٖ ُْٔ ػ ػ ُّ ُّ الكافر ِ
 % ُ.ُٓ ُّٓ ػ ػ َُ َُ الكامؿ ّ
 % ِٓ.ِِ ُٗٗ ػ ػ َُ َُ البسيط ْ
 % ٕٓ.ِ ِّ ػ ػ ِ ِ المنسرح ٓ
 % ٗ.ُ ُٕ ػ ػ ُ ُ المتقارب ٔ
 % ّّ.َ ّ ػ ػ ُ ُ الرمؿ ٕ

 ثالثًا : كعب بف زىير :
ىػػك ابػػف زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى كراكيتػػو ، كقػػد كرث الشػػعر عػػف أبيػػو ، كامتػػد الشػػعر فػػي أكالده  
كسػتمائة استخدـ كعب ستة مف األكزاف الشعرية نظـ فييا جممة شػعره البالغػة سػبعة كتسػعيف  َكأحفاده 

 بيت كما يمي : 

 النسبة المئكية عدد األبيات حاالت الكزف مرات استخدامو الكزف الشعرم ـ

 مشطكر مجزكء تاـ
 % ْٕ.ْْ َُّ ػ ػ ِٕ ِٕ الطكيؿ ُ
 % ِْ.ِّ ُِٔ ػ ػ ٗ ٗ البسيط ِ
 % ّٔ.ُْ َُِ ػ ُ ٕ ٖ الكامؿ ّ
 % ٖٗ.ٕ ٓٓ ػ ػ ٕ ٕ الكافر ْ
 % ُٕ.ٖ ٕٓ ػ ػ ُ ُ الخفيؼ ٓ
 % َِ.ٔ ِْ ػ ػ ُ ُ المتقارب ٔ

 رابًعا : الحطيئة : 
 

ىك الشاعر الرابع ، كيسمى : جركؿ بف أكس بف مالؾ ، كيكنى أبا مميكة ، كلقب بالحطيئة  
لقصره ، أسمـ في السنة التاسعة مف اليجرة ، كقيؿ إنما أسمـ بعد كفاة النبي صمى ا عميو كسمـ ، 

اءه ميقًذعه في ىجائو ، ككاف ميجيدنا في الفخر ركل الحطيئة الشعر عف زىي ر ، ك ابنو كعب ، كىك ىجَّ
كالنسيب كالمدح ، كقد استخدـ ثمانية مف األكزاف الشعرية نظـ فييا جممة شعره البالغة ثبلثة كعشريف 

 كألؼ بيت ، عمى النحك التالي : 
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الكزف  ـ
 الشعرم

مرات 
 استخدامو

عدد  حاالت الكزف
 األبيات

 المئكيةالنسبة 

 مشطكر مجزكء تاـ
 % ٓ.ْٖ ْٔٗ ػ ػ ٕٓ ٕٓ الطكيؿ ُ
 % ٔ.ُٕ َُٖ ػ ػ ِْ ِْ الكافر ِ
 % ٓ.ُٔ ُٗٔ ػ ػ ُٗ ُٗ البسيط ّ
 % ٓ.َُ َُٖ ػ ِ ُُ ُّ الكامؿ ْ
 % ٕ.ْ ْٖ ػ ػ ْ ْ المتقارب ٓ
 % ّٕ.ِ ِٖ ػ ػ ِ ِ االخفيؼ ٔ
 % ٖ.ُ َُ ػ ػ ِ ِ الرجز ٕ
 % َْ.َ ْ ػ ػ ُ ُ السريع ٖ

 مف استقراء الجداوؿ السابقة يتبيف الباحث ما يمي :
ػػ تقػػدـ بحػر الطكيػػؿ عمػى غيػػره مػف البحػػكر مػف حيػػث مػرات االسػػتخداـ كعػدد األبيػػات ، كىػػذا ُ 

 َ( ُالتقدـ ىك السمة الغالبة عمى نسب استخداـ البحكر الشعرية في فترة البحث )
الطكيؿ عنػد شػاعريف اثنػيف ىمػا زىيػر كالحطيئػة فػي  ػ جاء بحر الكافر في المكانة الثانية بعدِ 

حيف تراجع إلى المكانة الرابعة عند أكس ككعب ، كتخمفو ىذا جاء متكافقنا مع اإلحصاءات التي شممت 
 َ( ِالمفضميات كالجميرة كاألغاني ، كبعض الشعراء الجاىمييف )

، ك فػي الرابعػة عنػد الحطيئػة  ػ جاء بحر الكامؿ في المكانة الثالثة عند كػؿٍّ مػف زىيػر ككعػبّ 
، في حيف صعد إلى المكانة الثانيػة عنػد أكس ، كىػذا االخػتبلؼ يعنػي تػأخره عػف المكانػة التػي كضػعو 

( ، كقػػػد جػػػاءت النسػػػب ّفييػػػا الػػػدكتكر إبػػػراىيـ أنػػػيس ، فقػػػد جعمػػػو فػػػي المكانػػػة الثانيػػػة بعػػػد الطكيػػػؿ  )
متكافقػة كمػا أثبتػو ابػف الشػيد مػف إحصػػاءات اإلحصػائية التػي قػاـ بيػا البحػث حػكؿ مكانػة بحػػر الكامػؿ 

  َ(  ْشممت الفترة الزمنية لمبحث : جاىمية/إسبلـ )
ػػػ جػػاء بحػػر البسػػيط فػػي المكانػػة الثالثػػة عنػػد اثنػػيف مػػف شػػعراء البحػػث كىمػػا : أكس كالحطيئػػة   ْ 

   َبينما تقدـ إلى المكانة الثانية عند كعب ، كتأخر إلى المكانة الرابعة عند زىير 

اسػػتقر بحػػر المتقػػارب فػػي المكانػػة الخامسػػة عنػػد أكس كالحطيئػػة مػػف حيػػث مػػرات االسػػتخداـ  ػػٓ 
كعدد األبيات عند الحطيئػة، كارتفػع إلػى المكانػة الثالثػة مػف حيػث عػدد األبيػات عنػد أكس   كمػا اسػتقر 

  َفي المكانة السادسة مف حيث عدد األبيات كمرات االستخداـ عند زىير ككعب 
كس كزىير بحر الخفيؼ في حيف اسػتخدمو كػؿ مػف كعػب كالحطيئػة ، فقػد جػاء ػ لـ يستخدـ أٔ 

عنػػد أكليمػػا فػػػي المكانػػة الخامسػػة كعنػػػد ثانييمػػا فػػي المكانػػػة السادسػػة ، كقػػد شػػػمؿ ىػػذا االخػػتبلؼ فػػػي 
  َالمكانة كذلؾ االختبلؼ بيف المكانتيف مف حيث مرات االستخداـ كعدد األبيات 

                                                 
  َ  ُّٗ،  ُُٗد/ إبرىيـ أنيس : مكسيقى الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َالمكانة الثانية   حؿ جعؿ الدكتكر إبراىيـ أنيس الكافر في المكانة الرابعة عند زىير في حيف تكصؿ البحث إلى أنو ي - ِ
  َ  ُُٗد/ إبراىيـ أنيس : مكسيقى الشعر ص  - ّ
  َ ـ ُٔٗٗ/ُترجمة مبارؾ حنكف كرفيقيو  تكبقاؿ ط ِْٕ،  ِْٓجماؿ الديف بف الشيد : الشعرية العربية ص  - ْ
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مستخدمة عند الشعراء األربعة ، فيي : الرجز كالمنسرح كالرمؿ ػ أما بقية األكزاف العشرة الٕ 
ا مف حيث  كالسريع ، فقد تخمفت إلى مراتب متأخرة عف البحكر الستة السابقة ، كما جاءت متأخرة أيضن
استخدامات الشعراء في زمف البحث ، ككؿ ذلؾ يعني حفاظ الشعراء األربعة عمى الثكابت اإليقاعية 

  َخداـ البحكر الشعرية المتعمقة بنسب است
ػ كمف كؿ ما سبؽ يتبيف أف تقارب الفكارؽ بيف استخدامات البحكر الشعرية كعدة أبياتيا عند ٖ 

الشعراء األربعة يدفع إلى القكؿ بأف ثمة ركابط تربط بينيـ، كىي الركابط التي فيٌسرت بانتمائيـ جميعنا 
نما تمتد إلى ما بينيـ مف إلى مدرسة الصنعة التي لـ تقؼ عند االتفاؽ في تحكي ؾ الشعر كتنقيحو، كا 

  َركابط النسب، كما استدعتو مف فكرة ركاية الشعر 
كيمكف لمباحث أف يقـك بتحصاء عاـ لمبحكر الشعرية عند الشعراء األربعة لتأكيد النتائج التي  

 تـ استخبلصيا مف الجداكؿ السابقة ، كذلؾ عمى النحك التالي : 

الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكزف  ـ
 الشعرم

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات  د مقاطعوعد
 استخدامو

عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد  حاالت الكزف النسبة المئكية
 األبيات

 النسبة المئكية

 مجزكء تاـ قصير طكيؿ
 % ْٔ ُُْٕ ػ ُِٖ %َٓ.ْٕ ُِٖ ٖ َِ الطكيؿ ُ
 % َِ َْٔ ػ ْٓ %ْٓ.ُٔ ْٓ ٖ َِ البسيط ِ
 % ٗ.ُِ ُّْ ػ ّٗ %ّّ.ُْ ّٗ ُْ ُِ الكافر ّ
 % ْ.ُِ ّٕٗ ّ ّٔ %ّّ.ُْ ّٗ ُٖ ُِ الكامؿ ْ
 % ّ.ْ ُّٖ ػ ٗ %ّ.ّ ٗ ٖ ُٔ المتقارب ٓ
 % ْٔ.ِ ٕٗ ػ ّ %ُ.ُ ّ ٔ ُٖ االخفيؼ ٔ
 % ُِ.ُ ّٔ ػ ّ %ُ.ُ ّ ٔ ُٖ المنسرح ٕ
 % ُّ.َ َُ ػ ِ .% ّٕ ِ ٔ ُٖ الرجز ٖ
 %ُّ.َ َُ ػ ِ .%  ّٕ ِ ٔ ُٔ السريع ٗ

 .%  ُٓ ٓ ػ ِ .% ّٕ ِ ٔ ُٔ الرمؿ َُ

 الجدوؿ التوصؿ إلى ما يمي : ويمكننا مف استقراء ىذا 
ػ تقدـ بحر الطكيػؿ عنػدىـ كمػا أنػو متقػدـ عنػد شػعراء الفتػرة جمػيعيـ، يميػو البسػيط الػذم جػاء ُ

ىنا في المكانة الثانية مخالفنا بذلؾ اإلحصاء المنفرد لثبلثة شعراء؛ فقد سبؽ القكؿ إنو جػاء فػي المكانػة 
ؿ مف: أكس كزىير كالحطيئة، أما في ىذا اإلحصاء الثانية عند كعب ، في حيف تراجعت مكانتو عند ك

األخير فقد تبيف صعكده إلى المكانة الثانيػة بعػد بحػر الطكيػؿ، كىمػا يمػثبلف مجتمعػيف أعمػى نسػبة مػف 
%[ أم ما يقرب مف ثمثػي مػرات اسػتخداـ ٔٔجممة االستخداـ، فقد بمغت نسبة استخداميما مجتمعيف ] 

إلى البحث عف عمػة كراء تقػدميما، كىػي ترجػع إلػى البنيػة المقطعيػة البحكر جميعيا، كىذه النسبة تمفت 
المككنة ليما، فالطكيؿ يتميز بأنو" رحيب الصدر  طكيؿ النفس ػ كلذا ػ فتف العرب كجدت فيو منذ القدـ 

( كمػػا أنيمػػا مػػف البحػػكر المركبػػة التػػي يتنػػكع فييػػا اإليقػػاع ُبغيتيػػا، كآثرتػػو عمػػى مػػا سػػكاه مػػف أكزاف " )
                                                 

 َ   ُّٗد/ محمد فتكح أحمد : الركافد المستطرقة ػ سابؽ ػ ص  -ُ
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تبلؼ التفعيمػػة المكػػررة، كذلػػؾ بخػػبلؼ البحػػكر الصػػافية التػػي يعتمػػد إيقاعيػػا عمػػى تكػػرار كتمػػة بسػػبب اخػػ
صكتية كاحدة مما قد يصيب اإليقاع بالرتابة، صحيح أف البحكر المركبة تقـك عمى تكػرار كتمػة صػكتية 

ة؛ كألجػؿ مككنة مف صػكرتيف مختمفتػيف، إال أف نسػبة التكػرار فييػا أقػؿ مػف نظيرتيػا فػي البحػكر الصػافي
ذلػؾ كانػت األكزاف المركبػة أكمػؿ األكزاف" كمػا كػاف متشػافع أجػزاء الشػطر ػ مركبنػا ػ مػف غيػر أف يكػكف 

( كمػا أف " الطكيػؿ كالبسػيط عركضػاف فاقػا األعػاريض ُمتماثؿ جميعيػا، فيػك أكمػؿ األكزاف مناسػبة " )
بعػػػض أجزائيمػػا ذىػػػب  فػػي الشػػرؼ كالحسػػػف ككثػػرة كجػػػكه التناسػػب، كحسػػػف الكضػػع ، فػػتذا أيزيػػػؿ عنيمػػا

 َ( ِالكضع الذم بو حسيف التركيب، كتناىى في التناسب، فمـ يكجد لمقصراتيما طيب لذلؾ ")
% مف جممة ّّ.ُْػ تساكل كؿ مف الكافر كالكامؿ في مرات االستخداـ التي بمغت نسبتيما ِ

غػػػت نسػػػبتيا االسػػػتخداـ عنػػػدىـ ، فػػػي حػػػيف تقػػػدـ الػػػكافر عمػػػى الكامػػػؿ مػػػف حيػػػث عػػػدد األبيػػػات التػػػي بم
% ، كبالرغـ مف أنو فارؽ بسيط ، فتنو يمفػت إلػى أىميػة إعػادة ْ.ُِ% ، أما الكامؿ فقد كانت ٗ.ُِ

النظػػر فػػي تمػػؾ اإلحصػػاءات التػػي قػػاـ بيػػا كػػؿ مػػف الػػدكتكر إبػػراىيـ أنػػيس ، كبػػراكنمنج حػػكؿ األكزاف ، 
  َكمراتبيا في فترة البحث جاىمية /إسبلـ  

( ، كذلؾ ما يمكف مبلحظتػو عمػى ّإلى األكزاف الكثيرة المقاطع " )ػ إف العرب " كانكا يميمكف ّ
البحػػكر : الطكيػػؿ كالبسػػيط كالػػكافر كالكامػػؿ ، كىػػي مػػف األكزاف ذات المقػػاطع الكثيػػرة بمغػػت عػػدة أبياتيػػا 

   َ% مف جممة عدة األبيات عند الشعراء األربعة ّ.ُٗمجتمعة 
ة ، باسػػتثناء كزف الكامػػؿ الػػذم اسػػتخدـ مجػػزكءنا ػػػ لػػـ يسػػتخدـ الشػػعراء األربعػػة أكزانيػػـ إال تامػػْ

ثبلث مرات ، كككنو استخدـ ثبلث مرات فقط مف جممة مػرات اسػتخداـ األكزاف كميػا عنػدىـ ، فػذاؾ مػا 
  َيؤكد الميؿ إلى استخداـ األكزاف الكثيرة المقاطع 

البحكر دكراننا في ػ إف التقدـ الكبير الذم حققو الطكيؿ كالبسيط يؤكد أف البحكر المركبة أكثر ٓ
الشعر العربي ألنيا تعطي لمشاعر رحابة في التعبير عػف تجػاربيـ المختمفػة ، ك الجػدكؿ التػالي يكضػح 

 اتساع الفارؽ بيف البحكر المركبة كالصافية عند الشعراء األربعة : 

مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرات  نكع البحر
 استخدامو

القصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائد 
كالمقطعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات 

 كالنتؼ

النسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبة  األبياتعدد  حاالت استخدامو النسبة المئكية
 المئكية

 مجزكء تاـ
 %ٗ.ٗٔ ِِّٔ ػ ُُٖ %ّ.ٕٔ ُُٖ ٓ المركب
 %ُ.َّ ّٔٗ ّ ٖٔ %ٔٗ.ِّ ٖٗ ٓ الصافي

  ُ/ِفتنو بالرغـ مف تساكييما في مرات االستخداـ ، فتف البحكر المركبة فاقت نظيرتيا الصافية بنسػبة 
كذلػؾ تأكيػد لميػؿ العػرب    ُ/ّ.ِلنسػبة بينيمػا كىذا التفكؽ نجده كذلؾ في عدد األبيات التي جػاءت ا

  َإلى استخداـ األكزاف الكثيرة المقاطع عمى غيرىا مف األكزاف الشعرية 
                                                 

 َ   ِٕٔدباء ػ سابؽ ػ ص منياج البمغاء كسراج األ - ُ
 َ  ِّٖالسابؽ ص  - ِ
 ُُٗمكسيقى الشعر د/ إبراىيـ أنيس ػ سابؽ ػ ص - ّ
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 المبحث الثالث :  القافية : 
كانت القافية قرينة لمشعر فػي تعريفػات النقػاد القػدامى لماىيػة الشػعر تمػؾ الماىيػة التػي ارتكػزت  

فتقػػد الػػكزف كالقافيػػة ، كمػػف ثمػػة أخػػذت القافيػػة أىميتيػػا بكصػػفيا عمػػى نفػػي مصػػطمح شػػعر عػػف كػػؿ مػػا ا
عنصرنا بنائيِّا بالغ األىمية في النص الشعرم ، ككؿ مػف الػكزف كالقافيػة يعتمػد عمػى التكػرار ، فػتذا كػاف 
الػػكزف الشػػعرم عبػػارة عػػف تكػػرار مجمكعػػة مػػف الكحػػدات الصػػكتية المنتظمػػة عمػػى مػػدار شػػطرٍم البيػػت 

تف القافيػػػة تتشػػػكؿ مػػػف " عػػػدة أصػػػكات تتكػػػرر فػػػي أكاخػػػر األشػػػطر أك األبيػػػات مػػػف كالقصػػػيدة كميػػػا ، فػػػ
القصيدة ، كتكررىا ىذا يككف جزءنا ىامِّا مف المكسيقى الشعرية ، فيي بمثابة الفكاصؿ المكسيقية يتكقع 
 السػامع ترددىػا ، كيسػتمتع بيػػذا التػردد الػذم يطػػرؽ اآلذاف فػي فتػرات زمنيػة منتظمػػة ، كبعػد عػدد معػػيفو 

  َ( ُمف مقاطع ذات نظاـ خاص يسمى بالكزف " )
كمف بيف مظاىر أىمية القافية في الػنص الشػعرم أنيػا عنصػر صػكتي ينتسػب فػي كجػكده إلػى  

التكرار المكقعي المنتظـ في نياية كػؿ بيػتو مػف أبيػات القصػيدة ، فيػي فػي بيتيػا كالقفمػة المكسػيقية لمػا 
لممبػدع كػي يكاصػؿ عمميػة اإلبػداع التػي ال تتكقػؼ إال بانتيػاء قبميا ، كفي الكقت ذاتو تمثؿ دفعة ذاتيػة 

ذا حكلػػػت إلػػػى ِالقصػػػيدة ، كمػػػف ثػػػـ كػػػاف مػػػف بػػػيف معػػػاني الدالػػػة قافيػػػة : التبعيػػػة كاقتفػػػاء األثػػػر ) ( ، كا 
المفعكلية فيي مقفكة يقفكىا ػ أم يتبعيا ػ كؿ بيتو تاؿو ليا ، كتككف التبعيػة ىنػا إيقاعيػة ، أك أنيػا تكػكف 

بعػػة لػػدكاؿ بيتيػػا ، فتكػػكف التبعيػػة آنئػػذو دالليػػة ؛ ألف الكظيفػػة الحقيقيػػة لمقافيػػة " ال تظيػػر إال إذا فاعمػػة تا
ًضعىٍت في عبلقة مع المعنى " ) كي

ّ )َ  
كىذا األصؿ المغكم يؤكػد عمػى أنيػا" تنتمػي كبدرجػة متسػاكية إلػى أنظمػة مختمفػة، منيػا مػا ىػك  

( كمػػف ثمػػة تتحػػدد لػػدل الباحػػث طريقػػة دراسػػة ْلػػي ")إيقػػاعي، كمنيػػا مػػا ىػػك صػػكتي، كمنيػػا مػػا ىػػك دال
القافية عند شعراء الصنعة مف خبلؿ كظائفيا الصكتية كاإليقاعية كالداللية، كسكؼ يتكػ  الباحػث عمػى 
تعريػػؼ الخميػػؿ بػػف أحمػػد لمقافيػػة بأنيػػا " مػػف آخػػر البيػػت إلػػى أكؿ سػػاكف يميػػو مػػع المتحػػرؾ الػػذم قبػػؿ 

ر الػػذم راعػػى فيػػو صػػاحبو كػػؿ القػػيـ الفنيػػة التػػي تؤدييػػا القافيػػة فػػي ( ألنػػو التعريػػؼ األشػػيٓ) السػػاكف "
 ، كعمى ذلؾ فسكؼ يككف تناكؿ القافية عمى النحك التالي : النص الشعرم

 أواًل : حرؼ الروي :
حرؼ الركم ىك الحرؼ الذم تيبنى عميو القصيدة كميا ، كمنو تأخذ القصػيدة اسػميا، كالبػد فيػو 

اليجاء ، ال يدخؿ اإلطػار المكسػيقي إال مػف حيػث صػفاتو الصػكتية ، كمػا " أف يككف حرفنا مف حركؼ 
                                                 

1
 1   ِْٔمكسيقى الشعر د/ إبراىيـ أنيس ػ سابؽ ػ ص  - 

2
  1  مادة قفك ُٔٗ، ُْٗ/ُٓابف منظكر : لساف العرب  - 

3
  َ ـ ُّٗٗالمعارؼ ػ القاىرة ػ دار  ٖٗجكف ككيف : بناء لغة الشعر ترجمة د/ أحمد دركيش ص  - 

4
  1  ُٓٗٗدار المعارؼ  ّٗلكتماف : تحميؿ النص الشعرم : بنية القصيدة ترجمة د/ محمد فتكح أحمد ص  - 

5
  1 ـ  ُْٗٗ/ّػ الخانجي ط ُْٗالتبريزم : الكافي في العركض كالقكافي تحقيؽ الحساني حسف عبد ا ص  - 
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صػكتو ، كربمػا ناسػب كػؿ  كمتنكعػة ( ، كلمػا كانػت صػفات األصػكات المغكيػة مختمفػةُلو مف جرس " )
منيا حالة شعكرية دكف غيرىا ، فتف ًنسب تػردد ىػذه األصػكات المسػتخدمة ركيِّػا تختمػؼ مػف مبػدع إلػى 

ؼ التجربة الشعرية كالحالة الشعكرية لكؿ كاحد منيـ ؛ كلذلؾ فتف الدراسػة اإلحصػائية آخر  تبعنا الختبل
لًنسب تردد األصكات المغكية الكاقعة ركيِّا عند الشعراء األربعة قد تكشؼ عف بعض أكاصر القربػى فػي 

الشػعرية فػي مدرسػة شػعرية كاحػدة ، كىػي المدرسػة جميعنػا نتاجاتيـ الشعرية ، كمف ثـ يمكػف أف ييسػمككا 
مدرسة الصنعة ، أك عبيد الشعر ، كذلؾ قكؿ األصمعي كما حكاه الجػاحظ : " زىيػر  التي أيطمؽ عمييا

( ، كحػػاكؿ ابػػف رشػػيؽ تعميػػؿ مثػػؿ ىػػذا الكصػػؼ ِبػػف أبػػي سػػممى كالحطيئػػة كأشػػباىيما عبيػػد الشػػعر " )
التكمػؼ كشػغؿ الػنفس ( ك ّبقكلو : " يريػد أنيمػا يتكمفػاف إصػبلحو، كيشػغبلف بػو حكاسػيما كخكاطرىمػا " )

كالخػكاطر بقػكؿ الشػعر يقتػرب مػف الكصػؼ األكؿ ػ الصػنعة ػ كعمػى ذلػؾ سػكؼ يتنػاكؿ البحػث القافيػة 
 عندىـ عمى النحك التالي : 

  أواًل : عند أوس بف حجر :

استخدـ أكس اثنٍي عشر صكتنا مف أصكات المغػة العربيػة ركيِّػا لجممػة شػعره ، كقػد تنكعػت ىػذه 
 لشيكع كعدمو ، كذلؾ ما يكضحو الجدكؿ التالي :األصكات مف حيث ا

 

 النسبة المئكية عدد األبيات صفاتو الصكتية حرؼ الركم
 %ُٕ.ِْ ُِّ أسناني لثكم جانبي مجيكر البلـ
 %ٔٓ.ُٓ ٖٓ لثكم مكرر مجيكر الراء
 %ّٕ.ُّ ٕٓ شفكم أنفي مجيكر الميـ
 %ٗ.ُُ ٓٔ أسناني شفكم احتكاكي ميمكس الفاء
 %ِٓ.َُ ٔٓ م انفجارم مجيكرشفك  الباء
 %ٓٗ.ٔ ّٖ حمقي احتكاكي مجيكر العيف
 %ٓ.ٓ َّ أسناني لثكم مجيكر الداؿ
 %ْٗ.ْ ِٕ حمقي احتكاكي ميمكس الحاء
 %ْ.ِ ُّ ليكم انفجارم ميمكس القاؼ
 %ُ.ِ ُِ أسناني لثكم مجيكر النكف
 %ْٓٔ.ُ ٖ لثكم احتكاكي ميمكس السيف
 . % ْٗ ٓ حنكي قصٌي ميمكس الكاؼ

 بقراءة ىذا الجدوؿ نستنتم ما يمي: 
ػ استخدـ أكس حركؼ الركم التي يشيع استعماليا ركيِّا فػي الشػعر العربػي ، كىػي أصػكات : ُ 

( ، كذلػؾ بصػكرة كبيػرة حيػث بمغػت ْالسػيف ) َالنكف  َالداؿ  َالعيف  َالباء  َالميـ  َالراء َالبلـ 
% مػػف جممػػة شػػعره ، ٖٔ.ٕٗئػػة بيػػت فػػي نسػػبة مئكيػػة ىػػي عػػدة أبياتيػػا مجتمعػػة سػػتة كثبلثػػيف كأربعما

                                                 
  َـ ػ القاىرة ُٕٔٗدار الكاتب العربي  ُُّعربي المعاصر : ص د/ عز الديف إسماعيؿ : الشعر ال - ُ
  َ  ـ الخانجي /القاىرةُٖٓٗ/ ٓػ ط ُّ/ِالجاحظ : البياف كالتبييف : تحقيؽ كشرح عبد السبلـ ىاركف  - ِ
   َ ُّّ/ُابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ  - ّ
   َ  ِْٖمكسيقى الشعر د/ إبراىيـ أنيس ص  - ْ
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كيمكػػف تعميػػؿ تفػػكؽ ىػػذه الحػػركؼ عمػػى غيرىػػا ، إذا مػػا رجعنػػا إلػػى الحػػركؼ المككنػػة لمجػػذكر المغكيػػة، 
( كمػػا ُ) كعنػػدىا سػػنجد أنيػػا أكثػػر الحػػركؼ األصػػكؿ متطرفػػة فػػي الجػػذكر الثبلثيػػة كالرباعيػػة كالخماسػػية

الحػػاء ، بصػػكرة أقػػؿ  َالفػػاء  َالكػػاؼ  َؿ ركيِّػػا، كىػػي: القػػاؼ اسػػتخدـ األصػػكات المتكسػػطة االسػػتعما
% مػػف جممػػة شػػعره، كلػػـ ُ.َِمػػف سػػابقتيا حيػػث بمغػػت عػػدة أبياتيػػا عشػػرة كمائػػة بيػػت بنسػػبة مئكيػػة 

يسػػتخدـ مػػف مجمػػكعتي األصػػكات القميمػػة أك النػػادرة االسػػتعماؿ ركيػػا ، ممػػا يعنػػي حفاظػػو عمػػى الثكابػػت 
 َكؼ الركم اإليقاعية المتعمقة بشيكع حر 

ػ حققت األصكات المجيكرة أعمى نسبة فػي االسػتخداـ ركيِّػا، إذ بمغػت أبياتيػا ثمانيػة كعشػريف ِ 
% مػػف جممػػة شػػعره، فػػي حػػيف بمغػػت عػػدة أصػػكات الػػركٌم الميكمسػػة ّٗ.ٖٕكأربعمائػػة بيػػت فػػي نسػػبة 

ى ثمثػػٍي % كمعنػى ذلػػؾ أف أصػػكات الػركٌم المجيػػكرة زادت عمػػٔ.ُِثمانيػة عشػػر كمائػػة بيػت فػػي نسػػبة 
كىػػػذا الفػػػارؽ بينيمػػػا يتناسػػػب ُ/ٔ.ّجممػػػة شػػػعره، ككانػػػت نسػػػبتيا إلػػػى نسػػػبة األصػػػكات الميمكسػػػة ىػػػي 

كالثكابػػػت المغكيػػػة التػػػي حػػػافظ عمييػػػا أكس؛ ألف " الكثػػػرة الغالبػػػة مػػػف األصػػػكات المغكيػػػة فػػػي كػػػؿ كػػػبلـ 
ال فقػدت المغػة عنصػرىا المكسػيقي كرنينيػا ا لخػاص ػ بػؿ إف ػ مجيكرة، كمف الطبيعي أف تككف كػذلؾ، كا 

  َ( ِ% مف جممة أصكاتيا " )َِنسبة األصكات الميمكسة في المغة الطبيعية ال تزيد عف 
أما مف حيث حركة حرؼ الركم فقد أثبت اإلحصاء التالي تفكؽ الركٌم المضمكـ عمى كؿٍّ مف  

 المفتكح كالمكسكر كالساكف / المقيد :

 النسبة السككف النسبة حةالفت النسبة الكسرة النسبة الضمة حركة الركم
 %ْ.ٕ ْ %ٓ.ُٖ َُ %ُ.ّٓ ُٗ %ٗ.ّٖ ُِ مرات التردد
 %ُ.ّ ُٕ %ِْ.ُِ ُُٔ %ٓ.ّّ ُّٖ %ُ.ِْ َِّ عدد األبيات

 مف قراءة الجدوؿ نستنتم ما يمي :
ػ تفكؽ الركم المضمكـ عمى غيره مف حيث مرات االستخداـ كعدد األبيات، حيث زاد في كؿ ُ 

 ( :ّنظـ عميو أطكؿ قصائده /الفائية التي يقكؿ في مطمعيا )منيما عمى الثمث، ك 

 َتَنكَّػػػػػَر َبْعػػػػػِدي ِمػػػػػْف ُأَمْيَمػػػػػَة َطػػػػػاِئؼُ 
ػػػػػػػِميُؿ َفَعػػػػػػػاِذبُ   َفَقػػػػػػػٌو َفَرْىَبػػػػػػػى َفالسَّ

 

 َفَبػػػػػْرٌؾ  َفػػػػػَأْعَمى َتْوَلػػػػػٍب َفاْلُمَخػػػػػاِلؼُ  
 َمَطاِفيػػُؿ عػػوُذ اْلػػَوْحِش فيػػِو َعَواِطػػُؼ 

 

كاليا بيف أربعة كعشريف، ككاحد كأربعيف بيتنا، كثـ أربع قصائد كجاءت ثبلث قصائد تراكحت أط 
قصيرة تراكحت أطكاليا بيف سبعة، كسبعة عشر بيتنا، كجاءت سبع مقطعات تراكحت أطكاليا بيف ثبلثػة 
كسػػتة أبيػػات، أمػػا بػػاقي مػػا جػػاء عمػػى الػػركم المضػػمـك فسػػتة أيتػػاـ، ككػػؿ ذلػػؾ يعنػػي نزكعػػو فػػي الػػركم 

ائد مقارنػة بغيػره مػف الحركػات األخػرل، فقػد بمػغ متكسػط عػدة أبيػات القصػيدة المضمكـ إلػى طػكؿ القصػ
  َالكاحدة مف الركم المضمكـ ما يقرب مف أحد عشر بيتنا 

                                                 
  َـ  ُٖٕٗالييئة المصرية لمكتاب  ّٗ،  ٕٓ،  ٗٓدراسة إحصائية لجذكر الصحاح : الجداكؿ صد/ عمي حممي :  - ُ
  َـ  ُُٖٗ/ األنجمك المصرية ٔػ ط ُِد/ إبراىيـ أنيس : األصكات المغكية ص  - ِ
    َ   ّٔص أكس ديكاف  - ّ
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ػ جاء الركم المكسكر في المكانة الثانية مف حيث مرات االستخداـ التي بمغت نسبتيا المئكية ِ 
% ، ككانػػت أطػػكؿ قصػػيدة مػػف ٓ.ّّئكيػػة % ، كمػػف حيػػث عػػدد األبيػػات الػػذم بمغػػت نسػػبتو المَُّٓ

 :( ٔ)ثمانية كأربعيف بيتنا ، يقكؿ في مطمعيا التي جاءت عدة أبياتيا الركم المكسكر ىي ميميتو 
 َتَنكَّػػػػػْرِت ِمنَّػػػػػا َبْعػػػػػَد َمْعِرَفػػػػػٍة َلِمػػػػػي
 َوَبْعػػػػػػػػَد َلَياِليَنػػػػػػػػا ِبَجػػػػػػػػوِّ ُسػػػػػػػػَوْيَقةِ 

 

 َوَبْعػػػػَد التََّصػػػػاِبي َوالشَّػػػػَباِب الُمْكػػػػَرـِ  
 اِعَجػػػػػػػػػػػِة اْلِقػػػػػػػػػػػْرَداِف َفػػػػػػػػػػػاْلُمَتَثمَّـِ َفبَ 

 

بيتنػػا ، كىػػك أقػػؿ مػػف نظيػػره مػػف ّٔ.ٗكجػػاء متكسػػط عػػدد أبيػػات القصػػيدة الكاحػػدة عمػػى الػػركم المكسػػكر 
  َالركم المضمـك 

ػ جاء الركم المفتكح في المكانة الثالثة مف حيث مػرات االسػتخداـ التػي بمغػت نسػبتيا المئكيػة ّ 
% كقػد جػاءت عمػى الػركم المفتػكح ثػاني ِْ.ُِيات الذم بمغػت نسػبتو %، كمف حيث عدد األبٓ.ُٖ

 ( :ِأطكؿ قصائد الديكاف الميتو التي يقكؿ في مطمعيا )

 َصػػػػػػػَحا َقْمُبػػػػػػػُو ِمػػػػػػػْف ُسػػػػػػػْكرِِه َفتَػػػػػػػَأمَّالَ 
 َوَكػػػػػاَف َلػػػػػُو اْلَحػػػػػْيُف اْلُمتَػػػػػاُح َحُموَلػػػػػةً 

 

ِـّ َعْمػػػػػػػػػػِر ُمػػػػػػػػػػَوكَّالَ    َوَكػػػػػػػػػػاَف ِبػػػػػػػػػػِذْكَرى ُأ
ػػػػػػالَ  َوُكػػػػػػؿ  اْمػػػػػػِر ٍ    َرْىػػػػػػٌف ِبَمػػػػػػا َقػػػػػػْد َتَحمَّ

 

كجاء بعدىا أربع قصائد تراكحت أطكاليػا بػيف ثمانيػة ، كأربعػة كعشػريف بيتنػا ، أمػا بػاقي مػرات التػكاتر ، 
ػػػا ، فػػػي حػػػيف جػػػاء متكسػػػط طػػػكؿ القصػػػيدة الكاحػػػدة مػػػف الػػػركم  فكانػػػت : ثػػػبلث مقطعػػػات كنتفتػػػيف كيتيمن

، كىػذا الطػػكؿ راجػػع لقمػة مػػرات التػػكاتر مقارنػة بكػػؿ مػػف بيتنػػا  ٔ.ُُالمفتػكح أطػػكؿ مػػف سػابقيو ، إذ بمػػغ 
  َالركم المضمـك كالركم المكسكر 

ػ أما الركم الساكف ، فقد جاء في المكانة الرابعة مػف حيػث مػرات االسػتخداـ كعػدد األبيػات ، ْ 
 ( :ّبيتنا ، يقكؿ في مطمعيا ) عشر ةكعميو جاءت قصيدة كاحدة  بمغت أبياتيا ثبلث

 َوى ِبَأْواَلِدَىػػػػػػػػػػػػػػػاَ ِنػػػػػػػػػػػػػػػٌي تَػػػػػػػػػػػػػػػ 
 َوِخْنػػػػػػػػػػػػَدُؼ َأْقػػػػػػػػػػػػِرْب ِبَأْنَسػػػػػػػػػػػػاِبِيـْ 

 

ـَ َتِمػػػػػػػيـِ ْبػػػػػػػِف ُمػػػػػػػرّ    ِلُتْيِمػػػػػػَؾ ِجػػػػػػػْذ
 َوَلِكنََّنػػػػػػػػػػػا َأْىػػػػػػػػػػُؿ َبْيػػػػػػػػػػٍت ُكثُػػػػػػػػػػْر 

 

ذا مػا حػاكؿ الباحػث ربػط حركػة الػركم بغػرض شػعرم بعينػو، فػتف ذلػؾ  َكأما الباقي ، فنتفة كيتيماف  كا 
ـ الحركػة الكاحػدة فػي أكثػر مػف غػرض شػعرم ربمػا تجمػع بينيػا لف يككف مجدينا  ألف الشاعر قد استخد

المناقضة الشعكرية، فيك يستخدـ الركم المفتػكح فػي الحػديث عػف رحمػة محبكبتػو، كىجرىػا ديارىػا كآثػار 
 ( : ْىذا اليجر عميو كعمى الديار جميعنا ، فيقكؿ )

يَف َفالش ػػػػػػػػػػػَعَبا  َحمَّػػػػػػػػػْت ُتَماِضػػػػػػػػػُر َبْعػػػػػػػػػَدَنا َرَبَبػػػػػػػػػا  َفػػػػػػػػػػػاْلَغْمَر َفػػػػػػػػػػػاْلُمرِّ
                                                 

  َ  ُُٕص أكس ديكاف  - ُ
 َ   ِٖص  السابؽ - ِ
 َ   ِٗص  السابؽ - ّ
  َ  ، قكلو : زخارفنا قشبا : أم آثارىا جديدة باقية لـ تمحى ، كالقشيب ىك الثكب الجديد ُص أكس ف ديكا - ْ
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 ًسػػػػػػػػػاَحمَّػػػػػػػػػْت َشػػػػػػػػػ ِمَيًة َوَحػػػػػػػػػؿَّ قَ 
 َلِحَقػػػػػػْت ِبػػػػػػَأْرِض اْلُمْنِكػػػػػػَرْيِف َوَلػػػػػػـْ 
 ّشػػػػػػػػػػبَّْيُت ءَيػػػػػػػػػػاٍت َبِقػػػػػػػػػػيَف َلَيػػػػػػػػػػا
 َتْمِشػػػػػػي ِبَيػػػػػػا ُرْبػػػػػػُد النََّعػػػػػػاـِ َكَمػػػػػػا

 

 َأْىِمػػػػػػػي َفَكػػػػػػػػاَف ِطاَلُبَيػػػػػػػا َنَصػػػػػػػػَبا
 ُتْمِكػػػػػػػْف ِلَحاَجػػػػػػػِة َعاِشػػػػػػػٍؽ َطَمَبػػػػػػػا

ِلػػػػػػػػيَف َزَخاِرًفػػػػػػػػا قُ   ُشػػػػػػػػَباِفػػػػػػػػي اأَلوَّ
 َتْمِشػػػػػػػي ِإَمػػػػػػػاٌء ُسػػػػػػػْرِبَمْت ُجَبَبػػػػػػػا

 

 ( : ُكفييا ييجك بني ليبىٍينى بقكلو )

ـْ َأِجػػػػػػػْد َأَحػػػػػػػًدا  َأَبِنػػػػػػػي ُلَبْيَنػػػػػػػى َلػػػػػػػ
 َوَأَحػػػػػػػػػػػػؽَّ َأْف ُيْرَمػػػػػػػػػػػػى ِبَداِىَيػػػػػػػػػػػػةٍ 

 

ـُ َحَسػػػػػػَبا  ـَ ِمػػػػػػْنُك  ِفػػػػػػي النَّػػػػػػاِس َأأَل
  ِإفَّ الػػػػػػػػػػدََّواِىي َتْطمُػػػػػػػػػػُع اْلَحػػػػػػػػػػَدَبا

 

 ( : ِفي الرثاء كقكلو )كاستخدـ الركم المكسكر 

ـْ ُتْكَسػػػِؼ الشَّػػػْمُس َو اْلَبػػػْدُر والػػػػْ   أََلػػػ
 ِلَفْقػػػػػػػػِد َفَضػػػػػػػػاَلَة ال َتْسػػػػػػػػَتِوي الػػػػػػػػػ

 

 ػػػػػػػػػػػػػػَكَواِكُب ِلْمَجَبػػػػػػػػػػػػػِؿ اْلَواِجػػػػػػػػػػػػػبِ  
 ػػػػػػػػػػػػُفُقوُد َو ال َخمَّػػػػػػػػػػػُة الػػػػػػػػػػػذَّاِىِب 

 

 ( :ّكما استخدـ الركم المكسكر نفسو في الغزؿ ، مف ذلؾ قكلو في كصؼ لميس )

 يَقَتَيا َبْعَد اْلَكَرى اْ َتَبَقتْ َكَأفَّ رِ 
 َأْو ِمْف ُمَعتََّقٍة َوْرَىاَء َنْشَوُتَيا

 

 ِمْف َمػاِء َأْصػَيَب ِفػي اْلَحػاُنوِت َنّضػاحِ  
ػػػػػػػػاٍف َو ُتفَّػػػػػػػػاِح   َأْو ِمػػػػػػػػْف َأَناِبيػػػػػػػػِب ُرمَّ

 

 ( : ْكاستخدـ الركٌم المضمكـ في اليجاء ، يقكؿ في ىجاء بني لبينى )

ـُ ِبَيدٍ َأَبِني ُلَبْيَنى   َلْسُت
 َأَبِني ُلَبْيَنى ال ُأِحق ُكـُ 
 َأَبِني ُلَبْيَنى َلْسُت ُمْعَتِرًفا

 

 ِإاّل َيػػػػػًدا َلْيَسػػػػػْت َلَيػػػػػا َعُضػػػػػدُ  
ـْ َكَمػػػػا َأِجػػػػدُ  َلػػػػُو ِبُكػػػػ  َوَجػػػػَد اإِل
ـُ َأَحػػػػػػػػػُد  ـَ ِمػػػػػػػػػْنُك  ِلَيُكػػػػػػػػػوَف َأأَل

 

 ( :ٓكاستخدمو في الفخر القبمي )

 ْوـٌ َأَطْعَنػػػػػػػػػا َربََّنػػػػػػػػػا َوَعَصػػػػػػػػػاُه َقػػػػػػػػػ
 َفَمػػػػػػػػاَؿ ِبَنػػػػػػػػا اْلَغِبػػػػػػػػيُط ِبَجاِنَبْيػػػػػػػػوِ 
 َكػػػػػػػػػَأفَّ ِجَياَدَنػػػػػػػػػا ِفػػػػػػػػػي َرْعػػػػػػػػػِف ُزـ  

 

ـَ َطاَعِتَنػػػػػػػا َوَذاقُػػػػػػػوا   َفػػػػػػػُذْقَنا َطْعػػػػػػػ
 َعَمػػػػػػػى َأَرٍؾ َوَمػػػػػػػػاَؿ ِبَنػػػػػػػا ُأَفػػػػػػػػاؽُ 
 َجػػػػػػرَاٌد قّػػػػػػْد َأَطػػػػػػاَع َلػػػػػػُو اْلػػػػػػَورَاُؽ 

 

ف أف الحركػة الكاحػدة ككما أنو ليس مف اإلنصاؼ ربط حركة الركم بغرض بعينػو؛ لمػا سػبؽ مػ
اسػػتخدمت فػػي غيػػر غػػرض شػػعرم، ككػػؿ غػػرض يسػػتدعي حالػػة شػػعكرية خاصػػة مغػػايرة لغيرىػػا، فػػيمكف 
القكؿ مف ثمة: إنو ليس مف اإلنصاؼ ربط الغػرض الشػعرم بصػكت ركم معػيف؛ ألف الشػاعر اسػتخدـ 

ؤكػد الصكت الكاحد في غير غرض مف أغػراض الشػعر، كمػا سػبؽ مػف شػكاىد شػعرية مػف شػعر أكس ت
  َدـ ربط الغرض الشعرم بصكت خاص ما نذىب إليو مف ع

                                                 
 َ، كالحدب ىي ما غمظ مف األرض كالمعنى ، إف الدكاىي ال ييعجزىا شيء  ْص  ديكاف أكس - ُ
  َ ، كالكاجب ىك الساقط الذاىب مف قكليـ : كجبت الشمس أم : غربت َُص  السابؽ - ِ
  َ:شربت الغبكؽ ، كىك شراب العشٌي  ، الريقة كالريؽ : ماء الفـ ، كاغتبقت  ُْص  السابؽ - ّ
 َ ُِص  السابؽ - ْ
    َ، الكراؽ ىك خضرة األرض مف الحشيش كالبنات كغيره  ٕٗص  االسابؽ - ٓ
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 البنية المقطعية لمقافية عند أوس :
يمكف تكظيؼ البنية المقطعية لمقافية في الكقكؼ عمى طبيعة القكافي التي اسػتخدميا أكس مػف  

أىميػػة  حيػػث البسػػاطة كالكثافػػة، كترتيػػب الػػركم، كطريقػػة اسػػتخداـ القػػكافي المردكفػػة كنسػػبتيا ممػػا يؤكػػد
ػػا لنظػػاـ صػػكتي صػػار مػػف المسػػتحيؿ إدراجػػو بػػدكنيا " كلػػذلؾ يمكػػف مراعػػاة  (ُ) القافيػػة باعتبارىػػا" تتكيجن

البنى: الصكتية كالصرفية كالنحكية لمقافية كدراسػة عبلقتيػا ببيتيػا، كالقصػيدة كميػا ؛ بغيػة الكقػكؼ عمػى 
  َمدل التبلـؤ بينيا كسائر ما يدؿ عميو البيت كالقصيدة  

فكػػرة البنيػػة المقطعيػػة لمقافيػػة مػػف طبيعتيػػا التكراريػػة ، ذلػػؾ أنػػو  يجػػب " أف تعتمػػد عمػػى  تنطمػػؽ 
( كىػػػذاف الفكنيمػػػاف ِتكػػػرار فػػػكنيميف عمػػػى األقػػػؿ ، كأف تقػػػع فػػػي جػػػزء مميػػػز مػػػف أجػػػزاء بيػػػت الشػػػعر " )

حقيقػػة يمػػثبلف المقػػاطع الصػػكتية التػػي تكػػكف عمييػػا كممػػة القافيػػة ، كقػػد أدرؾ العممػػاء بالشػػعر منػػذ القػػدـ 
البنية المقطعية لمقافية ، كمدل حظيا مف الكثافة كعدميا كبدا ذلؾ فيما أطمقكه مف مصطمحات خاصػة 

كىػػك القافيػػة التػػي تضػػـ أربعػػة صػػكامت متحركػػة بػػيف أخػػر  المتكػػاوسبػػالقكافي ، منيػػا المصػػطمحات : 
لمقافية التي  متدارؾاللمقافية التي تضـ ثبلثة صكامت متحركة بيف آخر ساكنيف ، ك المتراكبساكنيف ، 

ػػا بػػيف آخػػر  المتػػواترتضػػـ صػػامتيف متحػػركيف بػػيف آخػػر سػػاكنيف ، ك  لمقافيػػة التػػي تضػػـ صػػامتنا متحركن
كقػػد تكزعػػت قػػكافي شػػعره بػػيف : المتػػدارؾ  َلمقافيػػة المنتييػػة بصػػامتيف سػػاكنيف  المتػػرادؼسػػاكنيف ، ثػػـ 

 كالمتكاتر كالمتراكب ، عمى النحك التالي : 

 النسبة المئكية عدد األبيات النسبة المئكية مرات التكاتر المقطعنكع  نكع القافية
 طكيؿ قصير

 %ٓ.ٗٓ ِّٓ %ٓ.ٓٓ َّ ُ ُ المتدارؾ
 %ٕ.ِٖ ُّٓ %ْٖ.ُّ ُٕ ُ ػ المتكاتر
 %ّٔ.َُ ٖٓ %ُّ ٕ ُ ِ المتراكب

 

مػرات  ػ يكضح الجدكؿ السابؽ تفكؽ قافية المتدارؾ عمى قافيتي المتكاتر كالمتراكب مػف حيػثُ 
التػػكاتر كعػػدد األبيػػات، فقػػد زادت فييمػػا جميعنػػا عػػف نصػػؼ جممػػة القصػػائد كالمقطعػػات ، كجممػػة أبيػػات 
الديكاف، كألف ىذه القافية تنتيي بحرفيف متحركيف بيف آخر ساكنيف، فقد استدعت بعض الصيغ المغكية 

ا  لقصيدتو الفائية، كىي أطكؿ التي تتكفر فييا ىذه البنية، كذلؾ كصيغة اسـ الفاعؿ التي كجدناىا ختامن
% مػػػػف جممػػػػة أبيػػػػات ٔ.ْٔقصػػػػائد الػػػػديكاف كردت ىػػػػذه الصػػػػيغة خاتمػػػػة لثمانيػػػػة كعشػػػػريف بيتنػػػػا بنسػػػػبة 

  َالقصيدة، أم أنيا تكاد تمثؿ نصؼ أبياتيا الستيف 
لى جانب صيغة اسـ الفاعؿ كردت بعض الصيغ األخرل التي تنتيي بالنيايػة ذاتيػا ، بعػض   كا 

أفاعػؿ ، كمػا كردت بعػض صػيغ اسػـ المكػاف  َفعالػؿ  َفعائػؿ  َبػأكزاف : فكاعػؿ الجمكع التي كردت 
كالزمػػاف مػػػف الثبلثػػػي ، إلػػػى جانػػػب بعػػػض المصػػػادر المنتييػػػة بالنيايػػػة نفسػػػيا ، ككػػػذلؾ عػػػدد كبيػػػر مػػػف 

  َاألفعاؿ المضارعة 
                                                 

1
    َ  َِٔجماؿ الديف بف الشيد : الشعرية العربية ػ سابؽ ػ ص  - 
2
   َـ المؤسسة الجامعية لبناف ُٕٖٗ/ِط ُٗشريـ : دليؿ الدراسات األسمكبية ص  د/ جكزيؼ ميشاؿ - 
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األبيػات ػ جاءت قافية المتكاتر في المكانة الثانية بعد المتػدارؾ مػف حيػث مػرات التػكاتر كعػدد ِ 
، كألف البنيػػة المقطعيػػة ليػػا تسػػتدعي تكسػػط حػػرؼ متحػػرؾ بػػيف آخػػر سػػاكنيف ، فقػػد كثػػرت فييػػا صػػيغ 
المصادر الرباعية التي جاءت بكزف إفعاؿ ، كصػيغ المبالغػة : فعَّػاؿ كمفعػاؿ ، كبعػض أفعػاؿ المصػدر 

  َالثبلثي الساكف العيف ػ فٍعؿ ػ ككذلؾ اسـ المفعكؿ مف الفعؿ الثبلثي 
مفػت قافيػة المتراكػب إلػى المكانػة الثالثػة كاألخيػرة سػكاء مػف حيػث مػرات التػكاتر ، أك عػدد ػ تخّ 

األبيػػػات، بػػػؿ اتسػػػع الفػػػارؽ بينيػػػا كبػػػيف القػػػافيتيف السػػػابقتيف بصػػػكرة الفتػػػة لمنظػػػر، كقػػػد اسػػػتدعت بنيتيػػػا 
بلثيػػة المحركػػة فيعيػػؿ ، ككػػذلؾ المصػػادر الث َالمقطعيػػة كثػػرة الجمػػكع الثبلثيػػة المحركػػة العػػيف مثػػؿ: فيعىػػؿ 

انفعػؿ، كصػيغ  َالكسط كخاصة فىعىؿ التي كردت بكثرة، كمعيا األفعاؿ الثبلثية كالخماسية مثػؿ: افتعػؿ 
اسـ الفاعؿ مف غير الفعؿ الثبلثي ػ الخماسي خاصة ػ كال شؾ أف ارتباط ىػذه الصػيغ بقكافييػا إنمػا ىػك 

  َ( ُأثر مف أثار البحر الشعرم الذم نيظمت عميو القصيدة )
ػ مػف كػؿ مػا سػبؽ يمكػف أف نخمػص إلػى طبيعػة القافيػة التػي كػاف أكس يميػؿ إلييػا ، ذلػؾ أف ْ 

اختفػػاء قافيػػة المتكػػاكس بكثافتيػػا العاليػػة ، كتخمػػؼ قافيػػة المتراكػػب إلػػى المكانػػة الثالثػػة ك اتسػػاع الفػػارؽ 
كثافة ، بحيث ال تبدك بينيا كبيف قافيتي المتدارؾ كالمتكاتر، كؿ ذلؾ يؤكد ميمو إلى القكافي المتكسطة ال

القافيػػة محممػػة بعػػدد كبيػػر مػػف األصػػكات، بػػؿ يكفيػػو مػػا قػػؿ مػػف ىػػذه األصػػكات مػػع قيامػػو بػػنفس الػػدكر 
الداللي كاإليقاعي ألنيا أبرز جزء في بيت الشعر، مع الميؿ إلى الخفة كالسبلسة في القافية ، كذاؾ ما 

بسبب انتيائيا بساكنيف  كىك ما يسػتدعي تقييػد يؤكده اختفاء قافية المتكاكس، ك اختفاء قافية المترادؼ 
( كممػػا يػػدؿ ِالقافيػػة، كالقافيػػة المقيػػدة جػػاءت قميمػػة فػػي شػػعره كمػػا ىػػي قميمػػة فػػي الشػػعر العربػػي جميعػػو )

عمػى ميمػػو إلػػى القػػكافي المتكسػػطة الكثافػػة أنػػو كػػاف يقنػػع فػػي الغالػػب مػػف قكافيػػو أف تنتيػػي بحػػرؼ الػػركٌم 
تاف بالياء كمعيا ألؼ الخركج ككاحدة مكصكلة بالياء، كىػذه الثبلثػة كحده، فقد جاءت قصيدتاف مكصكل

  َ% مف جممة قصائد الديكاف ٓ.ٓتمثؿ نسبة 
 بيف القافية وما يدؿ عميو البيت : 

لـ يكف التبلـز بيف الكزف ك البنية الصػرفية لمقافيػة كحػده داالن عمػى أىميتيػا، بػؿ إف ثمػة عبلقػة  
ئر بيتيػػا، تمػػؾ العبلقػػة التػػي تػػدؿ عمػػى مػػا فػػي كممػػات البيػػت مػػف تػػآلؼ دالليػػة بينيػػا كمػػا يػػدؿ عميػػو سػػا

ا يمكف التماسػو فػي البػدء بالبنيػة الصػرفية ذاتيػا التػي يخػتـ بيػا بيتػو ، مػف  كتبلحـ حرص عمييما حرصن
 : (ّ) ذلؾ قكلو في كصؼ الظعائف

 وَقػػػػْد َأْنَتِحػػػػي ِلْمَجْيػػػػِؿ َيْوًمػػػػا َوَتْنَتِحػػػػي
ـُ َمػػػػػػػا َيْضػػػػػػػَحْكَف إِ     الَّ َتَبس ػػػػػػػًماَنػػػػػػػَواِع

 َظَعػػػػػػػػػػاِئُف َلْيػػػػػػػػػػٍو ُود ُىػػػػػػػػػػفَّ ُمَسػػػػػػػػػػاِعؼُ  
  ِإَلػػػػى المَّْيػػػػِو َقػػػػْد َماَلػػػػْت ِبِيػػػػفَّ السَّػػػػَواِلؼُ 

 

                                                 
  َـ القاىرة  ُٕٕٗػ مكتبة الخانجي  ُِٖد/ عكني عبد الرءكؼ : القافية كاألصكات المغكية ص  - ُ
 َ  ِْٔد/ إبراىيـ أنيس : مكسيقى الشعر العربي ػ سابؽ ػ ص  - ِ
 َ   ْٔديكاف أكس ص  - ّ
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التي بدأ بيا البيت الثاني كختمو بيا تؤدم كظيفة إيقاعية قريبة مف بنية فواِعؿ فالبنية الصرفية 
ىػػذا التػػرابط اإليقػػاعي يجػػيء التػػرابط  التصػػدير، كذلػػؾ عمػػى المسػػتكل التجريػػدم /الػػكزف الصػػرفي، كمػػع

الداللي بيف الكممتيف ذاتيما عندما يصؼ الظعائف بالنعكمة، كما تستدعيو مف الضحؾ الرقيػؽ الػذم ال 
يزيد عف التبسـ، كتستدعي كذلؾ الميؿ كالرقة في أكقات الميك، ككؿ ذلؾ يبدك جميِّا في حركػة السػكالؼ 

  َ/ الشعر المنسدؿ عمى الظير 
أكس بػػيف القافيػػػة كمػػا يػػدؿ عميػػػو البيػػت مػػف خػػػبلؿ البنيػػة الدالليػػة المبنيػػػة عمػػى قػػػانكف كيجمػػع 
 : (ُ) التداعي في قكلو

 َصػػػػػػَحا َقْمُبػػػػػػُو َعػػػػػػْف ُسػػػػػػْكرِِه َفتَػػػػػػَأمَّالَ 
 َوَكػػػػػاَف َلػػػػػُو اْلَحػػػػػْيُف اْلُمتَػػػػػاُح َحُموَلػػػػػةً 

 

ِـّ َعْمػػػػػػػػٍرو ُمػػػػػػػػَوكَّال   َوَكػػػػػػػػاَف ِبػػػػػػػػِذْكَرى ُأ
ػػػػػػالَوُكػػػػػػؿ  اْمػػػػػػِرٍ  َرْىػػػػػػٌف ِبَمػػػػػػ  ا َقػػػػػػْد َتَحمَّ

 

فتنػػو فػػي البيػػت األكؿ لمػػا صػػحا قمبػػو كأفػػاؽ مػػف الغػػـ المسػػيطر عميػػو، اسػػتدعى ذلػػؾ أف يتأمػػؿ  
حالتو كحالة قمبو بعد اإلفاقة التي استدعت ىي األخرل بدكرىا أف يكػكف القمػب مػككبلن بػذكر ىػذه المػرأة 

ُـّ التي أصابو بسببيا الغـ كالسٍُّكر، كفي البيت الثاني أٌكد ما ب دأه في البيػت األكؿ، ذلػؾ أنػو إذا كػاف الغػ
ـٌ عمرك، فتف مركر ىكادجيا مرتحمة عنو يشير إلى ىبلكػو المترتػب عمػى عػدـ قدرتػو  قد أصابو بسبب أ
ثنائيػػا عػػف االرتحػػاؿ، كمػػف ثػػـ جػػاءت الحكمػػة التػػي خػػتـ بيػػا ىػػذا البيػػت الثػػاني ؛ لتؤكػػد  عمػػى إيقافيػػا، كا 

  َمف عاطفة نحك ىذه المرأة  عمى حالة قمبو المرتيف فيما يحممو
 مف عيوب القافية عند أوس :

المتكسطة ، كلـ يكف انتحاؤه إلػى الصكتية لـ يكف ميؿ أكس نحك القكافي البسيطة ذات الكثافة  
التػي عيػكب الجػكد بعػض بمانع مف ك مف الدالالت ما يدؿ عميو البيت سائر القافية ك كممة المبلءمة بيف 

 :  القافية ، كمنياارتبطت ب
 ػ التحػريػػد : ٔ 

( ، كىك مرتبط بحركػة الحػرؼ الصػامت السػابؽ ِكىك : اسـ الختبلؼ الضركب في الشعر " ) 
 : (ّ) عمى حرؼ الركٌم ، كقد كرد ذلؾ في بائيتو التي يقكؿ فييا مف الكامؿ

ـُ  ُكػػػػػػػػػػػػػػػ  َأَبِنػػػػػػػػػػػػػػػي ُلَبْيَنػػػػػػػػػػػػػػػى ِإفَّ ُأمَّ
ـُ  ُكػػػػػػػػػػػػػػػ  َأَبِنػػػػػػػػػػػػػػػي ُلَبْيَنػػػػػػػػػػػػػػػى ِإفَّ ُأمَّ

 

فَّ   ـُ َعْبػػػػػػػػػػػػػػػػػدُ َأَمػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َواِ   َأَبػػػػػػػػػػػػػػػػػاُك
ْنػػػػػػػػػدُ  َؽ َثْغَرَىػػػػػػػػػا الزَّ   َرَحَقػػػػػػػػػْت َفَخػػػػػػػػػرَّ

 

فقػػد جػػاء الضػػرب فػػي ىػػذيف البيتػػيف أحػػذَّ ميضػػمرنا بتسػػقاط الكتػػد المجمػػكع مػػف آخػػر التفعيمػػػة ، 
كتسكيف الثاني المتحرؾ مف الفاصػمة الصػغرل التػي انتيػى بيػا البيػت ، كلػـ يحػدث ىػذا التغييػر إال فػي 

                                                 
  َ  ِٖص   أكسديكاف  - ُ
  َ   ُٕٔالخطيب التبريزم : الكافي في العركض كالقكافي ػ سابؽ ػ ص  - ِ
، كقد كرد البيت األكؿ في ديكاف األدب لمفارابي ، كقػد حػرؾ البػاء مػف كممػة عبػد بالضػـ ػ عبيػدي ػ كدؿ بيػا  ُِديكاف أكس ص  - ّ

تحريد انظر : ديػكاف األدب لمفػارابي تحقيػؽ الػدكتكر أحمػد مختػار  عمى المبالغة في الكصؼ بالعبكدية ، كمف ثـ ال يككف في البيت
  َ  ـ ُْٕٗمع اليامش ػ مجمع المغة العربية بالقاىرة  ِْْ/ُعمر 
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مػػف أبيػػات القصػػيدة التػػي تنتمػػي قافيتيػػا إلػػى المتراكػػب ذم الحركػػات الثبلثػػة  ىػػذيف البيتػػيف دكف غيرىمػػا
بيف آخر ساكنيف ، كبيذا التغيير انتمت قافية البيتيف إلى المتكاتر ، كمف ثمة كػاف التحريػد " عيبنػا ألنػو 

 َ( ُ)يؤدم إلى اختبلؼ البنية المقطعية لمقافية " 
 ػ اإليطاء : ٕ 

( كقػػد عػػده العممػػاء عيبنػػا لػػيس فػػي ِ) قصػػيدة كاحػػدة بمعنػػى كاحػػد "ىػػك" أف تتكػػرر القافيػػة فػػي  
نمػا عيبنػا فػي المقػدرة اإلبداعيػة لػدل الشػاعر، حيػث كػانكا يتيمػكف الشػاعر بعػدـ  القافية في حػد ذاتيػا، كا 

( كربمػػا الػػتمس بعػػض ّ) القػػدرة عمػػى المجػػيء بكممػػات يخػػتـ بيػػا أبياتػػو؛ كلػػذا فتنػػو يقػػـك بتكػػرار بعضػػيا
لمشعراء عندما أجازكا تكرار الكممػة ذاتيػا بعػد سػبعة أبيػات أك عشػرة ؛ ألف ذلػؾ أقػؿ عػدد  العمماء العذر

مرتيف بمعنػى كاحػد فػي  المنذرمف األبيات يمكف كصفو بالقصيدة ، كمف ىذا المنطمؽ كرر أكس كممة 
 : (ْ) قصيدة كاحدة، كقد فصؿ بينيما بيت كاحد، كذلؾ قكلو

 ْدَخمُػػػػػػػػػػػواُنبِّْئػػػػػػػػػػػُت َأفَّ َبِنػػػػػػػػػػػي ُسػػػػػػػػػػػَحْيـٍ أَ 
 َفَمِبػػػْئَس َمػػػا َكَسػػػَب اْبػػػُف َعْمػػػٍرو َوَرْىُطػػػوُ 
ـَ اْبػػػػػػػػػػُف ُسػػػػػػػػػػْمِمي  ُمػػػػػػػػػػرَاَرُة َأنَّػػػػػػػػػػوُ   َزَعػػػػػػػػػػ

 

ـْ تَػػػػػػػػػػاُموَر َنْفػػػػػػػػػػِس اْلُمْنػػػػػػػػػػِذرِ    َأْبَيػػػػػػػػػػاَتُي
 َشػػػػػػػػػػَمٌر َوَكػػػػػػػػػػاَف ِبَمْسػػػػػػػػػػَمٍع َوِبَمْنَظػػػػػػػػػػرِ 
  َمػػػػػػػػػػْوَلى السَّػػػػػػػػػػَواِقِط ُدوَف ءِؿ اْلُمْنػػػػػػػػػػِذرِ 

 

 ػ اإلقػػػػػػواء :ٖ
 ( ، كقد كجدنا ذلؾ في قكؿ أكس: ٓؼ حركة الركم في قصيدة كاحدة )ىك " اختبل 

 َتْنفُػػػػػػػػوَف َعػػػػػػػػْف ُطػػػػػػػػُرِؽ اْلِكػػػػػػػػرَاـِ َكَمػػػػػػػػا
 

 (ٔ)َتْنِفػػػػػي اْلَمَطػػػػػارُؽ َمػػػػػا َيِمػػػػػي اْلَقػػػػػَرُد  
 

في مكقع القافية مرفكعة ، كحقيا النصػب عمػى المفعكليػة ، كذلػؾ مػا كرد  القردفقد كردت كممة  
( ، كيبػػدك أف رفعيػا قػػد جػػاء فػػي إطػػار الحفػػاظ عمػػى حركػػة ٕف لئلمػػاـ الطبػػرم )فػي تفسػػير : جػػامع البيػػا

الػػركم المرفػػػكع فػػػي القصػػػيدة كميػػػا ، كمػػػف ثمػػػة الحفػػاظ عمػػػى الصػػػكرة المكسػػػيقية كضػػػركرة شػػػعرية تبػػػيح 
لمشػػاعر مػػا ال تبيحػػو لغيػػره ، فالضػػركرة الشػػعرية " تغميػػب لمنظػػاـ اإليقػػاعي عمػػى النظػػاـ المغػػكم ػ داللػػة 

( ، ككػؿ ٖخشػية االنحػراؼ باإليقػاع إلػى مػا يخػرج بػو عػف إطػار االسػتجابة العامػة لممتمقػي " ) كقاعػدة ػ

                                                 
 َ ُٕٔد/ حاـز كماؿ : القافية : دراسة صكتية جديدة ص  - ُ
  َ  ُِٔالخطيب التبريزم : الكافي في العركض كالقكافي ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َـ  ََِْػ مكتبة غريب  ٗٗشؾ : القافية تاج اإليقاع الشعرم ص د/ أحمد ك - ّ
 ، التامكر ىك الدـ ، كالمعنى : حممكا دمو إلى أبياتيـ كالمنذر ىك ابف ماء السماء فييما ْٕديكاف أكس ص  - ْ
5

 َ  َُٔالخطيب التبريزم : الكافي في العركض كالقكافي ػ السابؽ ػ ص - 

  َ  ِِديكاف أكس ص  - ٔ
 ـ ، كركاية البيت فيو ىي : ُْٖٗىػ/َُْٓدار الفكر  ُِٗ/ٔالطبرم : جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف  - ٕ

 َتْنفُػػػػػػػػػوَف َعػػػػػػػػػْف ُطػػػػػػػػػُرِؽ اْلِكػػػػػػػػػَراـِ َكَمػػػػػػػػػا
 

 َتْنِفػػػػػػػػػػي اْلَمَطػػػػػػػػػػارُؽ َمػػػػػػػػػػا َيِمػػػػػػػػػػي اْلَقػػػػػػػػػػَرَدا  
 

 

 َ   ُُِػ ص  د/ محمد فتكح أحمد : الركافد المستطرقة بيف جدليات اإلبداع كالتمقي ػ سابؽ - ٖ
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ذلػػػؾ يػػػدخؿ مسػػػمؾ أكس فػػػي بيتػػػو ذلػػػؾ فػػػي إطػػػار التسػػػامح الػػػذم لجػػػأ إليػػػو النقػػػاد فيمػػػا اصػػػطمحكا عميػػػو 
  َالضركرات الشعرية 

 ثانًيا : عند زىير بف أبي سممى : 

ات المغكية ليبني عمييا ركٌم قصائده ، كقد تنكعت استخدـ زىير ستة عشر صكتنا مف األصك 
 نسب كؿٍّ منيا مف حيث عدد األبيات ، كالنسبة المئكية ليذا العدد عمى النحك التالي : 

 النسبة المئكية عدد األبيات الصكت النسبة المئكية عدد األبيات صكت الركم
 %ٕ.ّ ّّ الكاؼ %ّّ.ُٔ ُْٔ الميـ
 %ٗ.ِ ِٔ الياء %ُ.ُٔ ُْْ البلـ
 %ْٔ.ِ ِِ الجيـ %ّ.ُّ ُُٗ الداؿ
 %ٔٓ.ُ ُْ العيف %ٖٓ.َُ ٕٗ الراء
 .%ٓٓ ٓ الياء %ٖٓ.َُ ٕٗ النكف
 .%ّّ ّ الحاء %ّٖ.ٖ ٕٗ اليمزة
 .%ّّ ّ التاء %ّٕ.ٔ ٕٓ القاؼ
 .%ِِ ِ الفاء %ِٓ.ٓ ْٕ الباء

 تقفنا قراءة ىذا الجدوؿ عمى ما يمي :
ية التػػي يشػػيع اسػػتعماليا ركيِّػػا فػػي الشػػعر العربػػي ، كىػػي ػػػ اسػػتخدـ زىيػػر المجمكعػػات الصػػكتُ 

بصكرة كبيرة ، إذ بمغت نسبة أبياتيا  َالعيف  َالباء  َالنكف  َالراء  َالداؿ  َالبلـ  َعنده : الميـ 
، كلعػؿ ذلػؾ ممػا يتناسػب % مف جممػة أبياتػو أم مػا يزيػد عمػى الثمثػيف ، ككميػا أصػكات مجيػكرة ْ.ّٕ

  َ ف األصكات المجيكرة كالميمكسةكالنسبة الطبيعية بي
الحػاء  َالجػيـ  َػ استخدـ كذلؾ األصكات المتكسطة االسػتعماؿ فػي الػركٌم ، كىػي : اليمػزة ِ 

% مػػف جممػػة أبيػػات الػػديكاف ، ككميػػا ٕ.ِٓاليػػاء ، ككانػػت نسػػبة أبياتيػػا  َالفػػاء  َالكػػاؼ  َالقػػاؼ  َ
  َت المجيكرة أصكات ميمكسة ، ما عدا الجيـ كالياء ألنيما مف األصكا

ػ استخدـ صكتيف اثنيف مما يقؿ استخدامو ركيِّا في الشعر العربي كىما: التاء كالياء  كبمغػت ّ 
.% مػػف جممػػة أبيػػات الػػديكاف ، كىػػي نسػػبة مػػف القمػػة بحيػػث تتناسػػب كقمػػة اسػػتخداميما ٗنسػػبة أبياتيمػػا 

  َركيِّا في الشعر العربي ، مع مبلحظة أنيما مف األصكات الميمكسة 
%، فػػي حػػيف بمغػػت نسػػبة ٓٔ.ٕٗػػػ بمغػػت نسػػبة أبيػػات األصػػكات المجيػػكرة المسػػتخدمة ركيِّػػا ْ 

%، كاتسػػػػاع الفػػػػرؽ بينيمػػػػا يحكػػػػي اتسػػػػاع الفػػػػرؽ بػػػػيف ّٓ.َِاألصػػػػكات الميمكسػػػػة المسػػػػتخدمة ركيِّػػػػا 
األصكات المجيكرة كالميمكسة في المغػة الطبيعيػة ، كىػذا يعنػي أنػو قػد حػافظ ػ فػي ركٌم قصػائده ػ عمػى 

  َكابت المغكية المتعمقة بالنسبة البينية لؤلصكات المجيكرة كالميمكسة الث
أمػػا عػػف حركػػة حػػرؼ الػػركم عنػػد زىيػػر ، فقػػد لػػكحظ تقػػدـ الػػركم المضػػمـك عمػػى غيػػره ، كذلػػؾ  

 عمى التفصيؿ التالي :
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 النسبة السككف النسبة الفتحة النسبة الكسرة النسبة الضمة حركة الركم
 %ٖٖ.ُ ُ %ِّ.ُُ ٔ %ِٖ.ْٓ ِْ %ٓ.ُْ ِِ مرات التردد
 .%ّّ ّ ٔٗ.َُ ٖٗ %ّٖ.َْ ُّٔ %ِّ.ْٖ ِّْ عدد األبيات

 مف استقراء ىذا الجدوؿ يتبيف ما يمي :

ػ تفكؽ الػركم المضػمكـ عمػى غيػره مػف أنػكاع الػركٌم األخػرل مػف حيػث عػدد األبيػات   كجػاء ُ 
ف كاف ىذا األخير قد تفكؽ عمى سابقو مف    َحيث مرات التردد  بعده الركٌم المكسكر، كا 

ف اتسع الفػرؽ ِ ػ جاء الركٌم المفتكح في المكانة الثالثة مف حيث عدد األبيات كمرات التردد، كا 
بينػػو كبػػيف سػػابقيو فييمػػا، فػػي حػػيف تخمػػؼ الػػركٌم السػػاكف إلػػى المكانػػة الرابعػػة مػػف حيػػث عػػدد األبيػػات 

القمة أمر طبيعي ألنو" قميؿ الشػيكع فػي  كمرات التردد، فقد كرد في مقطعة كاحدة مف ثبلثة أبيات، كىذه
%، كىك في شػعر الجػاىمييف أقػؿ منػو فػي شػعر العباسػييف؛ كذلػؾ ألف ُالشعر العربي، ال يكاد يجاكز 

  َ( ُالغناء في العصر العباسي قد التأـ مع ىذا النكع كانسجـ " )
ف كػػاف ثىػػـ فػػارؽ بسػػيط بينيّ مػػا ىػػك تػػأخر ػػػ تتفػػؽ ىػػذه اإلحصػػاءات مػػع نظيرتيػػا عنػػد أكس، كا 

الركٌم المكسكر إلى المكانة الثانية مف حيث عدد األبيات كمرات التػردد عنػد أكس، أمػا عنػد زىيػر، فقػد 
 َتقدـ عمى الركٌم المضمكـ في مرات التردد، كتخمؼ عنو في عدد األبيات  

إلػػػى أنػػػو لػػػيس مػػػف الممكػػػف ربػػػط األغػػػراض الشػػػعرية بصػػػكت لغػػػكمٍّ بعينػػػو ،  اإلشػػػارة تػػػػ سػػػبقْ
ف كانػت ىنػاؾ بعػض االجتيػادات فػي  ككذلؾ ليس مف الممكػف ربػط نػكع حركػة الػركم بغػرض بعينػو، كا 

ىذا الشأف، فتنيػا ال تنطبػؽ عمػى الشػعر العربػي جميعػو؛ ذلػؾ أننػا كجػدنا زىيػرنا كمػف قبمػو أكس يسػتخدـ 
ايرة الصكت الكاحد كالحركة الكاحدة في غير غرض ككػؿّّ منيػا يسػتدعي حالػة شػعكرية مغػايرة تمػاـ المغػ

 لسابقتيا، مف ذلؾ أنو استخدـ اليمزة المضمكمة متغزالن في قكلو : 

 َصَرَمْت َجِديَد ِحَباِلَيا َأْسَماءُ 
 

خػَاُء    (ِ)َوَلَقْد َيُكوُف َتَواُصٌؿ َواِ 

 كاستخدـ الصكت نفسو بحركتو ذاتيا في اليجاء ، كذلؾ حيث يقكؿ : 

ـْ ِنَسػاُء َأقَ   َوَما َأْدِري َوَسْوَؼ ِإخػَاُؿ َأْدِري  (ّ)ْوـٌ ءُؿ ِحْصٍف َأ

 البنية المقطعية لمقافية :
أظيػػرت الدراسػػة اإلحصػػائية لمبنيػػػة المقطعيػػة لقػػكافي زىيػػػر بػػف أبػػي سػػػممى ميمػػو إلػػى اسػػػتخداـ  

 القكافي ذات الكثافة الصكتية المتكسطة ، كذلؾ ما يؤكده الجدكؿ التالي :

                                                 
1

 1   َِٔد/ إبراىيـ أنيس : مكسيقى الشعر ػ سابؽ ػ ص  - 
  َ  ّّٖشرح ديكاف زىير ص  - ِ
                       َ  ّٕالسابؽ ص  - ّ
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 لمئكيةالنسبة ا مرات التردد نكع المقطع نكع القافية
 طكيؿ قصير

 %ُٕ.ٓٓ ِّ ُ ػ متكاتر
 %ّ.ِٗ ُٕ ُ ُ متدارؾ
 %ٓ.ُٓ ٗ ُ ِ متراكب

فقافية المتكاتر ذات المقطع الطكيؿ الكحيد متفكقة عمى غيرىػا مػف حيػث مػرات التػكاتر ، كعػدد األبيػات  
التػكاتر كعػدد األبيػات تمييا قافية المتدارؾ ، ثـ تجيء قافية المتراكب في المكانة الثالثة مف حيث مرات 

، كىػػذا التفػػكؽ لقافيػػة المتػػكاتر ، كبعػػدىا قافيػػة المتػػدارؾ مػػع اتسػػاع الفػػرؽ بينيػػا كبػػيف سػػابقتيا ، كتػػأخر 
قافيػػة المتراكػػب ذات المقػػاطع الثبلثػػة مػػع اختفػػاء قافيػػة المتكػػاكس ، أقػػكؿ إف كػػؿ ذلػػؾ يؤكػػد عمػػى ميػػؿ 

ا ميمو إلى أف يككف حػرؼ الػركم ىػك آخػر زىير ناحية القكافي المتكسطة الكثافة ، كمما يؤكد ذ لؾ أيضن
صكت في الجزء األكبر مف قكافيو ، كذلػؾ إذا مػا أدركنػا أف قصػيدتيف اثنتػيف جػاءت قافيتيمػا مكصػكلة 
باليػػاء كألػػؼ الخػػركج ، ككاحػػدة جػػاءت مكصػػكلة باليػػاء ، ثػػـ كاحػػدة بػػألؼ الكصػػؿ ، كىػػذه األربعػػة تمثػػؿ 

  َ% مف مجمكع أبيات الديكاف ُ.َُككانت نسبة أبياتيا  % مف مجمكع قصائد الديكاف ،ٗ.ٔنسبة 
 بيف القافية وما يدؿ عميو سائر البيت :

في بحث العبلقة الداللية بيف القافية ككممات البيت نجد زىيرنا قد استخدـ بعػض المفػردات ذات  
تخدـ زىيػر عػددنا مػف الصيغة الصرفية المناسبة لطبيعة البنية المقطعية لمقافيػة ، ففػي قافيػة المتػكاتر اسػ

مىػيـ  المصادر الثبلثية التي جاءت بزنة ًفعىاؿ ، أك فىعىاؿ ، فمف األكلى قكلو في ىجاء جماعة مػف بنػي عي
 بف جناب مصكرنا حالتيـ عندما يعاقركف الخمر كتمعب سكرتيا بعقكليـ :

وَف اْلُبػػػػػػػػُروَد َوَقػػػػػػػػْد َتَمشَّػػػػػػػػتْ   َيُجػػػػػػػػر 
 

ـْ َواْلغِ    (ُ)َنػػػػػاءُ ُحَميَّػػػػػا اْلَكػػػػػْأِس ِفػػػػػيِي
 

فقد ختـ البيت بيذا المصدر ليدؿ عمى األثر الناتج عف معاقرة الخمر ، كلعبيا برءكس ىػؤالء القػكـ  إذ 
 يجركف بركدىـ كبرنا كخيبلء ، كمف كزف فىعىاؿ قكلو : 

ػػػػػػػػػػا َأْف َيُقولُػػػػػػػػػػوا َقػػػػػػػػػػْد َوَفْيَنػػػػػػػػػػا مَّ  َواِ 
 َفػػػػػػػػػػِ فَّ اْلَحػػػػػػػػػػؽَّ َمْقَطَعػػػػػػػػػػُو ثَػػػػػػػػػػالثُ 

 

ِتَنا َوَعاَدُتَنػػػػػػػػػػػػػ   ا اْلَوَفػػػػػػػػػػػػػاءُ ِبػػػػػػػػػػػػػِذمَّ
 (ِ) َيِمػػػػػػػػيٌف َأْو ِنَفػػػػػػػػاٌر َأْو َجػػػػػػػػالءُ 

 

كممػػا يؤكػػد التػػرابط الػػداللي بػػيف كممػػة القافيػػة كمػػا يػػدؿ عميػػو سػػائر البيػػت مػػا يقػػكـ بػػو رد األعجػػاز عمػػى 
الصدكر في البيت األكؿ، فقد ختـ صدره بالتأكيد عمى أف الكفاء لدييـ صفة قديمة ػ الحظ قػد + الفعػؿ 

ه بالمصدر الداؿ عمى ثبات صفة الكفاء التي ىي عادة مػف عػادات ىػؤالء النػاس، الماضي ػ كختـ عجز 
كما جاءت كممة القافية في البيت الثاني مرتبطة بمػا بػدأه فػي صػدره، عنػدما جعميػا ثالثػة ثػبلث حػاالت 
ال رابع ليا يستدعييا الحؽ الذم ينفذ بكؿ منيا: تنافر عمػى رجػؿ يتبػيف حجػج الخصػكـ، كيحكػـ بيػنيـ، 

 َيميف ، كجبلء ينكشؼ األمر بو فتعمـ حقيقتو ، فيقضي بو ك 
                                                 

  َ  ّٕشرح ديكاف زىير ص  - ُ
 َ  ٕٓ السابؽ  ص - ِ
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كمف المصادر التي كثر استخداميا عند زىير في قافية المتكاتر المصادر الثبلثيػة التػي تجػيء  
 :  (ُ) عمى صيغة ًفٍعؿ ، كصيغة فىٍعؿ ، مف ذلؾ قكلو في إحدل مدائح ىـر بف سناف

ـُ َمَقاَمػػػػػػػاٌت ِحَسػػػػػػػاٌف ُوُجوُىُيػػػػػػػا  َوِفػػػػػػػيِي
ـْ أَْلَفْيػػػػػػَت َحػػػػػػْوَؿ ُبُيػػػػػػوِتِيـْ  ْف ِجْئػػػػػػَتُي  َواِ 

 

 َوَأْنِدَيػػػػػػػػػػٌة َيْنتَاُبَيػػػػػػػػػػا اْلَقػػػػػػػػػػْوُؿ َواْلِفْعػػػػػػػػػػؿُ  
 َمَجػػػػاِلَس َقػػػػْد ُيْشػػػػَفى ِبَأْحالِمَيػػػػا اْلَجْيػػػػؿُ 

 

في البيت األكؿ امتدح مجالس ىـر التي يتـ فييا الحض عمى الخيػر كاإلصػبلح بػيف النػاس ؛ كلػذا فقػد 
ـ يقكلػكف مػا يفعمػكف ؛ كلػذلؾ راعػى الشػاعر فيػو بػيف النظيػريف : القػكؿ كالفعػؿ ، رتب عمى ذلؾ أنيـ قك 

سػف  كىما مصدراف يكحياف بثبات الكصؼ المقترف بيؤالء القكـ ، كفي البيت الثاني أكد الشاعر عمػى حي
مػكـ رشػيدة تفعػؿ مػا تقػكؿ ، كتتحمػى بسػداد الػرأم الػذم يػريح ، أك  ىذه المجالس ، كحيسف ما فييا مػف حي
ميكـ كالجيؿ ، حيث ال يكػكف الجيػؿ إال مخػاض  يشفي الجيؿ كصاحبو ؛ كربما ألجؿ ذلؾ كازف بيف الحي

  َعقكؿ جاىمة غير رشيدة ليس ليا كجكد في مجالسيـ 
كمف الصيغ الصرفية التي استخدميا زىير في قافية المتكاتر بكثرة الجمػكع مثػؿ : فيعيػكؿ  ًفعىػاؿ  

 َي كغيره ، ك بعض المشتقات كاسـ المفعكؿ مف الثبلثي ، كاألفعاؿ المضارعة مف الثبلث
أما قافية المتدارؾ ، فتف بنيتيا المقطعية تستدعي صيغ المشتقات مثؿ اسـ الفاعؿ مف الثبلثي  

 ( : ِالذم نجده بكثرة في قصائد ىذه القافية ، مف ذلؾ قكلو )

 َيػػػػػػػػػرَاُه ِإَذا َمػػػػػػػػػػا ِجْئتَػػػػػػػػػػُو ُمػػػػػػػػػػَتَيمِّالً 
 ا ِبَنْخػػػػػٍؿ َوَأْبَتِغػػػػػيُأَحػػػػػاِبي ِبػػػػػِو َمْيتًػػػػػ

 

 َكّأنَّػػػػػػَؾ ُتْعِطيػػػػػػِو الَّػػػػػػِذي َأْنػػػػػػَت َسػػػػػػاِئؿُ  
  ِإَخػػػػػػاَءَؾ ِبػػػػػػاْلَقْوِؿ الَّػػػػػػِذي َأَنػػػػػػا َقاِئػػػػػػؿُ 

 

كداللػػة العطػػاء الػػذم يشػػير إليػػو أكؿ عجػػز البيػػت  سػػائؿحيػػث نجػػد االرتبػػاط الػػداللي بػػيف  كممػػة القافيػػة 
لممدكح الذم اعتػاد أف ييسػأؿ فييعطػي   كلكنػو ىنػا األكؿ، ككبلىما يصكر حالة الرؤية التي ييرل عمييا ا

يتحػػكؿ إلػػى طالػػب لمعطػػاء، كالعطػػاء الػػذم يطمبػػو ىػػك سػػؤاؿ السػػائؿ كفػػي البيػػت الثػػاني ربػػط بػػيف كممػػة 
  َألف القكؿ /القصيدة ىك مف صكر تمؾ المحاباة  أحابي، كأكؿ صدره قائؿالقافية 

ارؾ صيغ اسمٍي الزماف كالمكػاف مػف الثبلثػي كمف البنى الصرفية التي تأتي متكائمة كبنية المتد 
ٍفعىؿ ػ كقد استخدميا زىير بكثرة ، مف ذلؾ قكلو ) ػ مى

ّ : ) 

 َطَباَىػػػػػػػػا َضػػػػػػػػَحاٌء َأْو َخػػػػػػػػالٌء َفَخاَلَفػػػػػػػػتْ 
ـْ َتْغِفػػػػػػػْر َلَيػػػػػػػا َ َفالُتَيػػػػػػػا  َأَضػػػػػػػاَعْت َفَمػػػػػػػ
 َدًمػػػػا ِعْنػػػػَد ِشػػػػْمٍو َتْحِجػػػػُؿ الطَّْيػػػػُر َحْوَلػػػػػوُ 

 

ػػػػػػػَباُع ِفػػػػػػػي    ِكَنػػػػػػػاٍس َوَمْرَقػػػػػػػدِ ِإَلْيػػػػػػػِو السِّ
 َفاَلَقػػػػػػػػْت َبَياًنػػػػػػػػا ِعْنػػػػػػػػَد ءِخػػػػػػػػِر َمْعَيػػػػػػػػدِ 
 َوَبْضػػػػػػػػَع ِلَحػػػػػػػػاـٍ ِفػػػػػػػػي ِإَىػػػػػػػػاٍب ُمَقػػػػػػػػدَّدِ 

 

كىمػػا يرتبطػػاف بداللػػة البيتػػيف، فػػي  معيػػد،  مرقػػدفقػػد خػػتـ البيتػػيف األكلػػيف باسػػـ المكػػاف مػػف الثبلثػػي : 
ًكنػػاس كىػك مػا تسػتتر فيػو الظبػػاء البيػت األكؿ نػراه يجػيء بكممتػيف دالتػػيف عمػى المكػاف، كىمػا: خػبلء ، 

                                                 
  َ    ُُّص  شرح ديكاف زىير - ُ
  َ    ِٗٗ، ِٖٗالسابؽ ص  - ِ
  َ  ، طباىا : دعاىا ، كالضحاء ىك رعي اإلبؿ عند الضحى ، كالشمك ىك بقية الجسد  ِِٕ ص السابؽ - ّ
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ككأنو مكاف رقكد تتخالؼ إليو السباع لتنقض عمى كليػد البقػرة الراقػد فيػو، كجػاءت كممػة معيػد فػي ختػاـ 
البيت الثاني مرتبطة ببيتيا قارة في مكضعيا؛ ذلؾ أف البقرة لٌما تركت كليدىا في ىذا المكػاف، كخرجػت 

فيو، أما صيغة اسـ المفعكؿ التي ختـ بيػا البيػت الثالػث،  لمرعي كاف ىذا المكاف ىك آخر معيد عيدتو
فقد ارتبطت بداللة بيتيا، ك بػالبيتيف السػابقيف كػذلؾ؛ ألف السػباع عنػدما تخطفػت كليػد البقػرة لػـ تشػأ أف 

نما أصابتو باالىتراء كالتمزؽ    َتترؾ جمده سميمنا، كا 
ة المتػػدارؾ األفعػػاؿ المضػػػارعة كمػػف البنػػى الصػػرفية التػػي بػػرز اسػػتخداميا عنػػػد زىيػػر فػػي قافيػػ 

بصيغيا المختمفة ، ك األفعاؿ الماضية التي جاءت فػي قػكافي مقطعػة مػف خمسػة أبيػات قاليػا فػي رثػاء 
سناف بف حارثة عندما خرج لػبعض شػأنو كقػد بمػغ مػف العمػر مبمغنػا كبيػرنا فضػٌؿ كلػـ يرجػع ، كلػـ يػر لػو 

 ( : ُكه فكجدكه ميتنا ، فقاؿ زىير )بعدىا أثر كال عيف ، كلـ ييسمىع لو بخبر، كقيؿ تبع
ِزيَّػػػػػػػػػػػػػَة اَل َرِزيَّػػػػػػػػػػػػػَة ِمْثُمَيػػػػػػػػػػػػػا  ِإفَّ الرَّ
َكػػػػػػػػػػػػػاَب َلَتْبَتِغػػػػػػػػػػػػػي َذا ِمػػػػػػػػػػػػػرَّةٍ   ِإفَّ الرِّ
 َيْنَعػػػػػْيَف َخْيػػػػػَر النَّػػػػػاِس ِعْنػػػػػَد َشػػػػػِديَدةٍ 
 َوُمَمعَّػػػػػػػػػػػػػٍف َذاَؽ اْلَيػػػػػػػػػػػػػَواَف ُمػػػػػػػػػػػػػَدفَّعٍ 
ـَ َحْشػػػػػُو الػػػػػدِّْرِع َكػػػػػاَف َلَيػػػػػا ِإَذا   َوَلػػػػػِنْع

 

 ْبَتِغػػػػػػي َ َطَفػػػػػػاُف ِيػػػػػػْوـَ َأَضػػػػػػمَّتِ َمػػػػػػا تَ  
 ِبُجُنػػػػػػوِب َنْخػػػػػػَؿ ِإَذا الش ػػػػػػُيوُر َأَحمَّػػػػػػتِ 
 َعُظَمػػػػػػػْت ُمِصػػػػػػػيَبُتُو ُىَنػػػػػػػاَؾ َوَجمَّػػػػػػػتِ 
 رَاَخْيػػػػػػػػػَت ُعْقػػػػػػػػػَدَة َكْبِمػػػػػػػػػِو َفاْنَحمَّػػػػػػػػػتِ 
َمػػػػػاُح َوَعمَّػػػػػتِ    َنِيَمػػػػػْت ِمػػػػػَف اْلَعَمػػػػػِؽ الرِّ

 

اء التأنيػػث المحركػػة بالكسػػر لمكاءمػػة حركػػة فقػػد خػػتـ األبيػػات الخمسػػة بصػػيغة الماضػػي المسػػند إلػػى تػػ
ذا كانت ىػذه األفعػاؿ الخمسػة قػد تراكحػت بػيف الثبلثػي كالربػاعي كالخماسػي، فتنيػا جميعنػا مػف  الركٌم، كا 
األفعػػاؿ المضػػعفة العػػيف فػػي الثبلثػػي، كالحػػرؼ المضػػعؼ فييػػا جميعنػػا ىػػك الػػبلـ ممػػا يعنػػي أنيػػا تػػرتبط 

يجمػع بػيف القيمػة الصػكتية، كالدالليػة الناتجػة عػف االشػتراؾ فػي  رأسيِّا عف طريػؽ الجنػاس الرأسػي الػذم
أكثػػر مػػف حػػرؼ مػػف حػػركؼ الجػػذر المغػػكم  إلػػى جانػػب انتمائيػػا جميعنػػا إلػػى حقػػؿ الرحمػػة كالسػػفر الػػذم 

  َيرتبط بدكره بالداللة العامة لؤلبيات حيث رحيؿ المرثى كأثره عمى قكمو 
لصػػيغ المغكيػػة مثػػؿ مضػػارع الثبلثػػي المثػػاؿ، تمػػؾ كأمػػا قافيػػة المتراكػػب، فقػػد بػػرزت فييػػا بعػػض ا 

الصيغة التي كردت ست مرات في داليتو التي مدح بيا قكمنا مف غطفاف، كفييا كردت صػيغة الماضػي 
 ( :  ّ( يقكؿ في مطمعيا)ِالثبلثي المسند إلى كاك الجماعة سبع مرات )

ػػػػَبا َفَنػػػػُد   َىػػػػْؿ ِفػػػػي تَػػػػَذك ِر َأيَّػػػػاـِ الصِّ
ـْ َىػػػػْؿ ُيالَ   َمػػػػفَّ َبػػػػاٍؾ َىػػػػاَج َعْبَرتَػػػػوَأ

 

ـْ َىػػػػػػْؿ ِلَمػػػػػػا َفػػػػػػاَت ِمػػػػػػْف َأيَّاِمػػػػػػِو ِرَددُ    َأ
 ِبػػػػاْلِحْجِر ِإْذ َشػػػػفَُّو اْلَوْجػػػػُد الَّػػػػِذي َيِجػػػػُد 

 

                                                 
  َ، الرزٌية : المصيبة ، كبمو : قيده ، العىمىؽ : الدـ ، نيمت : النيؿ أكؿ الشرب  ّّٓ،  ّّْص  شرح ديكاف زىير - ُ
  َشرح الديكاف   مف ِِٖ/ُّ،  َّ،  ِٗ،  ِٖ، ِٕ،  ُِٖ/ُٔ،  َِٖ/ٕانظر األبيات :  - ِ
  َ  ُِٖ/ِِ، ُِ، ُٗ،  َِٖ/ُْ، َُػ الفند : الخطأ في القكؿ كالرأم ، كانظر األبيات :  ِٕٗالسابؽ ص  - ّ
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فقد ختـ البيت الثػاني بالفعػؿ المضػارع: يجػد الػداٌؿ عمػى اسػتمرارية الشػعكر بالكجػد المػرتبط بداللػة المػكـ 
د فػػي قافيػػة المتراكػػب حضػػكرنا لػػبعض جمػػكع التكثيػػر الثبلثيػػة ك كىيجػػاف العبػػرة فػػي صػػدر البيػػت، كنجػػ

 ( : ُبعض المصادر الثبلثية ك ماضي الثبلثي ، يقكؿ معاتبنا امرأتو أـ كعب )

ـَ َلَحػػػػػػػػػػْت ِإفَّ َلْوَمَيػػػػػػػػػا ُذُعػػػػػػػػػػرُ   ِفػػػػػػػػػي
 ِمػػػػْف َ ْيػػػػِر َمػػػػا ُتْمِصػػػػُؽ اْلَماَلَمػػػػَة ِإالّ 
 َحتَّػػػػػػػػػػػػػى ِإَذا َأْدَخَمػػػػػػػػػػػػػْت َماَلَمَتيػػػػػػػػػػػػػا

 َيػػػػا اْرَبِعػػػػي َأُقػػػػْؿ َلػػػػِؾ ِفػػػػي ُقْمػػػػُت َلَيػػػػا
 َقػػػْد ُيْقِبػػػُؿ اْلَمػػػاُؿ َبْعػػػَد ِحػػػيٍف َعَمػػػى اْلػػػػ

 

 َأْحَمْيػػػػػػػػػػػِت َلْوًمػػػػػػػػػػػا َكَأنَّػػػػػػػػػػػُو اإِلَبػػػػػػػػػػػرُ  
 ُسػػػػػػػػػػػػْخَؼ رَْأٍي َوَسػػػػػػػػػػػػاَءَىا ُعُصػػػػػػػػػػػػرُ 
 ِمػػػػػػْف َتْحػػػػػػِت ِجْمػػػػػػِدي َوال ُيػػػػػػَرى َأثَػػػػػػرُ 
 َأْشػػػػػػَياَء ِعْنػػػػػػِدي ِمػػػػػػْف ِعْمِمَيػػػػػػا َخَبػػػػػػرُ 

  ُبػػػػػػػػػػػػرُ ػػػػػػػػػػػػػمْرِء َوِحيًنػػػػػػػػػػػػا ِلُيْمِكػػػػػػػػػػػػِو دُ 
 

كفي األبيات ما يدؿ عمى التبلحـ الداللي بيف كممات القكافي ، كما يدؿ عميو بيت كػؿ كاحػدة منيػا مػف 
ناحيػػة ، كبػػيف األبيػػات جميعيػػا مػػف ناحيػػة أخػػرل ، ففػػي البيػػت األكؿ ربػػط بػػيف داللػػة الػػذعر كىػػك الفػػزع 

رة المكـ كشدتو ػ أحمٍيًت ػ كجاءت الناتج عف شدة لكميا بكممة القافية اإلبر التي جاءت جمعنا لتناسب كث
كممة القافية في البيت الثاني جمعنا لتكائـ مػا عاتبيػا بػو لمكميػا إيػاه عمػى مػا ال يسػتدعي مبلمتػو ، كفػي 
األبيات الباقية يؤكد عمى ما يتمتع بو مف الكبر كالسخاء كىما يستدعياف عدـ اىتمامو لمكميا ؛ كلذا ال 

ييا أف تكؼ عف لكمو كسكؼ يخبرىا بػبعض مػا يعمػـ كىػك أف المػاؿ لػو يبقى لو أثر عميو ، كمف ثـ فعم
دبار ، فتذا ذىب فتنو قد يرجع لصاحبو    َإقباؿ كا 

 ثالثًا : عند كعب : حرؼ الروي :
 استخدـ كعب أربعة عشر صكتنا لغكيِّا ليبني عمييا جممة شعره ، كىذه األصكات ىي :  

 

 النسبة المئكية أبياتو ركمصكت ال النسبة المئكية أبياتو صكت الركم
 %ِٓ.ّ ِّ الحاء %ّٔ.ِّ ُٖٗ البلـ
 %ٕ.ِ ُٗ العيف %ِ.ُِ َُٓ الراء
 %ِٔ.ِ ُٔ الباء %ٕٖ.ُِ ُٗ الميـ
 %ٓٓ.ُ ُُ الكاك %ٔ.َُ ٕٓ النكف
 %ٓٓ.ُ ُُ الداؿ %ُ.ٗ ٓٔ الفاء
 .%ٔٓ ْ الكاؼ %ٓ.ٔ ْٔ القاؼ
 .%ٔٓ ْ الياء %ْ.ّ ِْ األلؼ

 لجدوؿ يتبيف ما يمي : مف استقراء ىذا ا
ػػ تفكقػت األصػػكات المجيػكرة عمػػى نظيرتيػا الميمكسػػة مػف حيػػث مػرات االسػػتخداـ التػي بمغػػت ُ 

% مػػػػػف جممػػػػػة األصػػػػػكات المسػػػػػتخدمة ركيِّػػػػػا، بينمػػػػػا بمغػػػػػت مػػػػػرات اسػػػػػتخداـ األصػػػػػكات الميمكسػػػػػة ّٖ
% ٓ.َٖبمػػغ %، ككػػذلؾ تفكقػػت األصػػكات المجيػػكرة مػػف حيػػث عػػدد أبياتيػػا الػػذم ُٕالمسػػتخدمة ركيِّػػا 

                                                 
    َ، عيصير : دىر كزمف ، كالمراد : ًكبىر سنو كضعؼ    ُّْ، ُّّشرح ديكاف زىير ص  - ُ
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% مػف جممػة أبيػات الػديكاف، ٓ.ُٗمف جممػة أبيػات الػديكاف، بينمػا بمغػت نسػبة أبيػات الػركٌم الميمػكس 
كتفػػػكؽ األصػػػكات المجيػػػكرة عمػػػى ىػػػذا النحػػػك يؤكػػػد عمػػػى حرصػػػو عمػػػى التػػػزاـ الثكابػػػت المغكيػػػة المتعمقػػػة 

  َبالنسبة البينية لؤلصكات المجيكرة كالميمكسة في المغة الطبيعية 
مت األصكات األنفية كالجانبية كالتكرارية أعمى معدؿ لمتكرار فقد بمغ معدؿ تكرارىا جميعنػا ػ مثِ 
% ؛ كألف ىػػذه األصػػكات تتسػػـ بالكضػػكح السػػمعي ، فقػػد ناسػػب ذلػػؾ أف تكػػكف خاتمػػة لؤلبيػػات ّْ.ٖٔ

ا    َحيث القافية التي تعد أشد مكاضع البيت الشعرم كضكحن
ؼ ، كالػػكاك ، اليػػاء ، ركيِّػػا لػػبعض قكافيػػو ، ككانػػت نسػػبة ػػ اسػػتخدـ كعػػب أصػػكات المػػيف : األلػػّ 
ف كانػت نسػبة قميمػة مقارنػة بغيرىػا ، فتنيػا تؤكػد ػ مػع ٓ.ٓأبياتيػا  % مػف جممػة أبيػات الػديكاف ، كىػي كا 

األصكات األنفية كالجانبية كالتكرارية ػ عمػى لجػكء الشػاعر إلػى األصػكات ذات الكضػكح السػمعي العػالي 
  َده لتككف ركيِّا لقصائ
 حػػػركة الػروّي :

كفي االتجاه نفسو الذم سار فيو كؿ مػف أكس بػف حجػر كزىيػر بػف أبػي سػممى سػار كعػب فػي  
 حركة ركيو ؛ إذ تفكؽ لديو الركم المضمـك عمى غيره ، كذلؾ كما يمي : 

 المئكية النسبة السككف النسبة المئكية الكسرة النسبة المئكية الفتحة النسبة المئكية الضمة حركة الركم
 %ْٖ.ّ ِ %َٕ.ِّ ُِ %ٗ.ِٔ ُْ %ُ.ْٔ ِْ مرات التردد
 %ّٓ.ّ ِٓ %ٔٗ.ُٕ ُِٕ %ّٕ.ّْ ِّْ %ُ.ْْ ُِّ عدد األبيات

كلـ يختمؼ كعب عف سابقيو إال في تقدـ الػركم المفتػكح عمػى نظيػره المكسػكر مػف حيػث مػرات 
 َعند أكس كزىيرالتردد كعدد األبيات، بينما بقيت اإلحصاءات األخرل عمى حاليا كما 

كعنػػد بحػػث العبلقػػة بػػيف صػػكت الػػركم، كحركتػػو ، كبػػيف الغػػرض الشػػعرم تأكػػد مػػا تكصػػؿ إليػػو 
ذا مػػا حاكلنػػا تأكيػػد  البحػػث مػػف أف  الصػػكت الكاحػػد كالحركػػة الكاحػػدة تسػػتخدـ فػػي أكثػػر مػػف غػػرض، كا 

كىك الحديث عف " ذلؾ، نظرنا في المية كعب التي أنشدىا أماـ النبي عميو السبلـ، إذ يبدؤىا بالنسيب 
 ( : ِ( يقكؿ )ُخٍمؽ النساء كأخبلقيف ، كتصرؼ أحكاؿ اليكل بو معيٌف " )

 َباَنػػػػػْت ُسػػػػػَعاُد َفَقْمِبػػػػػي اْلَيػػػػػْوـَ َمْتُبػػػػػوؿُ 
 َوَمػػػػػا ُسػػػػػَعاُد َ ػػػػػَداَة اْلَبػػػػػْيِف ِإْذ َرَحمُػػػػػوا

 

ـْ ُيْجػػػػػػػػَز َمْكُبػػػػػػػػوؿُ   ـٌ ِإْثَرَىػػػػػػػػا َلػػػػػػػ  ُمتَػػػػػػػيَّ
 ُحػػػػوؿُ ِإالَّ َأَ ػػػػفَّ َ ِضػػػػيَض الطَّػػػػْرِؼ َمكْ 

 

 ( :ّكفي القصيدة اعتذار مف الشاعر لمرسكؿ عميو السبلـ عف عداكتو السابقة ، يقكؿ )

 اهلِل َمػػػػػػػْأُموؿُ  َواْلَعْفػػػػػػػُو ِعْنػػػػػػػَد َرُسػػػػػػػوؿِ   ُأْنِبْئػػػػػػػػػُت َأفَّ َرُسػػػػػػػػػوَؿ اهلِل َأْوَعػػػػػػػػػَدِني

                                                 
  َـ َََِمنشأة المعارؼ  ُّٕ/ِغمكؿ سبلـ ابف األثير الحمبي : جكىر الكنز تحقيؽ كدراسة د/ محمد ز  - ُ
  َ  َُٓٗػ الدار القكمية لمطباعة كالنشر  ٔشرح ديكاف كعب صنعة السكرم ص - ِ
 َِ، ُٗشرح ديكاف كعب ص  - ّ
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 َمْيػػاًل َىػػَداَؾ الَّػػػِذي َأْعَطػػاَؾ َناِفَمػػَة اْلػػػػػ
 اَل تَْأُخػػػػػػَذنِّي ِبػػػػػػَأْقَواِؿ اْلُوَشػػػػػػاِة َو َلػػػػػػـْ 

 

 ػػػػػػػػػُقْرءِف ِفيَيػػػػػػػػا َمػػػػػػػػَواِعيٌظ َوَتْفِصػػػػػػػػيؿُ 
  ُأْذِنػػػػػْب َوَلػػػػػْو َكثُػػػػػَرْت َعنِّػػػػػي اأَلَقاِويػػػػػؿُ 

 

 ( : ُكفييا كذلؾ مدح لمنبي صمى ا عميو كسمـ ، كلممياجريف ، يقكؿ كعب )

 ِإفَّ الرَُّسػػػػػػوَؿ َلُنػػػػػػوٌر ُيْسَتَضػػػػػػاُء ِبػػػػػػوِ 
 ُمُيـْ ِفػػػي ُعْصػػػَبٍة ِمػػػْف قُػػػَرْيٍش َقػػػاَؿ َقػػػائِ 

 زَالُػػػػػػوا َفَمػػػػػػا زَاَؿ َأْنَكػػػػػػاٌس َواَل ُكُشػػػػػػؼٌ 
 

 ُمَينَّػػػػػػػٌد ِمػػػػػػػْف ُسػػػػػػػُيوِؼ اهلِل َمْسػػػػػػػُموؿُ  
ػػػػػػا َأْسػػػػػػَمُموا ُزولُػػػػػػوا  ِبػػػػػػَبْطِف َمكَّػػػػػػَة َلمَّ
 ِعْنػػػػػػػػَد المَِّقػػػػػػػػاِء َو اَل ِميػػػػػػػػٌؿ َمَعاِزيػػػػػػػػُؿ 

 

 

 البنية المقطعية لمقافية : 
باحث إلى تقدـ قافية المتدارؾ عمى غيرىػا في دراسة البنية المقطعية لمقافية عند أكس تكصؿ ال 

، أما عند زىير ، فقد تقدمت قافية المتكاتر كتمتيا المتدارؾ في المكانة الثانية ، كاألمر مع قكافي كعب 
 يكاد يتفؽ كنظيره عند زىير مع اختبلؼ بسيط يكضحو الجدكؿ التالي : 

 

عدد  نكع المقطع نكع القافية
 األبيات

ت مرا النسبة المئكية
 التردد

 النسبة المئكية
 طكيؿ قصير

 %ٔ.ْٕ ِٓ %ّٔ.ْٗ ّْٗ ُ ػ المتكاتر
 %ٓ.ُْ ِِ %ُٔ.ّٗ َِٖ ُ ُ المتدارؾ
 %ّْ.ٗ ٓ %ْٕ.َُ ٕٔ ُ ِ المتراكب
 %ٖٖ.ُ ُ .%ِٖ ِ ػ ِ المترادؼ

 

كأكس كزىير  فالغمبة المطمقة لقافيتٍي المتكاتر كالمتدارؾ ، كاختفاء قافية المتكاكس تؤكد عمى ميؿ كعب
ا نزعتو إلى أف يكػكف حػرؼ الػركم ىػك آخػر شػيء مػف  إلى القكافي المتكسطة الكثافة ، كيؤكد ذلؾ أيضن
القافيػة ، كذلػؾ فػي الكػـ األغمػب مػف قصػائده ػ كىػك فػي ذلػؾ كسػابقىٍيو ػ إذ اسػتخدـ ىػاء الكصػؿ كألػؼ 

احدة ، كىذه الخمسػة تمثػؿ الخركج في أربع قصائد فقط مف جممة قصائده ، كاستخدـ ىاء الكصؿ مرة ك 
% مػف جممػة أبيػات الػديكاف ، ككػؿ ٗ.ٓ% مف جممة قصػائد الػديكاف ، كبمغػت عػدة أبياتيػا ّْ.ٗنسبة 

  َلمقافية ذات الكثافة المتكسطة ذلؾ يؤكد نزكعو 
كقد اقتضت البنية المقطعية لقافية المتكاتر أف يسػتعمؿ عػددنا مػف الصػيغ المغكيػة التػي تتناسػب  

، كمف ذلؾ استخداـ صيغة اسـ المفعكؿ مف الثبلثي ، ىذه الصػيغة التػي كردت فػي الميتػو  كىذه البنية
% مف جممة أبيات القصيدة   كىي النسبة نفسيا التي ٓ.ّْالسابقة كحدىا تسع عشرة مرة لتمثؿ نسبة 

 ( : ِجاءت عمييا الصيغة ذاتيا في فائيتو التي يقكؿ في مطمعيا )

                                                 
   َ، أنكاس : ضعاؼ ، كيشيؼ : ال يثبتكف عند المقاء ، الًميؿ : ال يثبتكف عمى السرج  ِّص  شرح ديكاف كعب - ُ
 َػ الشعكؼ : الكلكع بالشيء  ُُْ، ُُّص  السابؽ - ِ
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َـّ ِبػػػػػػػػَؾ اْلخَ   َيػػػػػػػػاُؿ َيِطيػػػػػػػػؼُ َأنَّػػػػػػػػى أََلػػػػػػػػ
 َيْسػػػػػػػػِري ِبَحاَجػػػػػػػػػاٍت ِإَلػػػػػػػػيَّ َفػُرْعَنِنػػػػػػػػػي
 َفأِبيػػػػػػػػػُت ُمْحَتَضػػػػػػػػػرًا َكػػػػػػػػػَأنَِّي ُمْسػػػػػػػػػَمـٌ 

 

 َوَمَطافُػػػػػػػػػػُو َلػػػػػػػػػػَؾ ِذْكػػػػػػػػػػَرٌة َوُشػػػػػػػػػػُعوؼُ  
 ِمػػػػػػػػػْف ءِؿ َخْوَلػػػػػػػػػَة ُكم َيػػػػػػػػػا َمْعػػػػػػػػػُروؼُ 
َِاُدُه اْلَمْخُطػػػػػػػػػوؼُ    ِلْمِجػػػػػػػػػفِّ ِريػػػػػػػػػَع فُػػػػػػػػػ

 

ا فػػي تمػػؾ األبيػػات كنجػػد ىػػذا التكافػػؽ بػػيف كممػػة القافيػػة كمػػا يػػدؿ ع ميػػو بيتيػػا، بػػؿ سػػائر األبيػػات كاضػػحن
الثبلثة، ففي األكؿ نجد كممة شػعكؼ فػي مكقػع القافيػة، كىػي تأكيػد لمػا يتػرؾ الخيػاؿ الطػائؼ بقمبػو مػف 
ف  ػا لمعنػى الحاجػات التػي يػأتي بيػا الخيػاؿ ، كىػي كا  أثر، ككممة معركؼ في قافية الثػاني جػاءت تتكيجن

معركفػة لمػف قمبػو معمػؽ بيػذا الخيػاؿ الطػائؼ، كفػي البيػت األخيػر نجػد ىػذا  كانت بصيغة النكػرة، فتنيػا
التكافؽ أكضح ما يككف عندما تسيطر عمى كممات البيت صػيغة اسػـ المفعػكؿ التػي كردت ثػبلث مػرات 
ػرنا التػي تشػير داللتػو إلػى مػف اختطفتػو  إحداىا كممة القافية التي تػؤدم داللػة اسػـ المفعػكؿ األكؿ محتضى

  َذا يركع ىذا االختطاؼ قمبو الجف، كل
كمػػا تكثػػر فػػي قافيػػة المتػػكاتر بعػػض صػػيغ المبالغػػة ، ككػػذلؾ المضػػارع األجػػكؼ كجمػػكع الكثػػرة  

مثػػؿ فعػػكؿ ، كالمصػػادر الثبلثيػػة السػػاكنة الكسػػط ، ككػػؿ ذلػػؾ ممػػا يتناسػػب كقافيػػة المتػػكاتر ؛ ألف ىػػذه 
 َنيف مف البيت قصيرة بيف آخر ساكالصيغ جميعيا تنتيي بمقطع طكيؿ أك بحركة 

أما قافية المتدارؾ، فػتف بنيتيػا المقطعيػة تسػتدعي بعػض الصػيغ مثػؿ اسػـ الفاعػؿ التػي جػاءت  
ًِ مرات في كاكيتو الكحيدة كعدة أبياتيا أحد عشر بيتنػا، كقػد تنكعػت ىػذه الصػيغة مػا بػيف الثبلثػي  ثمانيى

القصػيدة كميػا مػف خػبلؿ اختيػار كالرباعي كالخماسي، كىػذه الغمبػة تسػاعد عمػى تقكيػة حركػة القافيػة فػي 
صيغو اسمية تنتمي إلى بنية مكرفكلكجية كاحدة تنتمي بالتالي إلى قطاع داللي كاحد، كيترتب عمػى ذلػؾ 
أف تقكـ قكافيو بدكر صػكتي بػارز ىػك إحػداث تػكازو عمػكدمٍّ بػيف مجمكعػة مػف األبيػات ينتيػي كػؿ منيػا 

 ( :ُ)بكممة ذات بنية مكرفكلكجية كداللية كاحدة، يقكؿ 

ِّيٌ   َلَقػػػػػػػػػػػْد َولَّػػػػػػػػػػػى أَِليَّتَػػػػػػػػػػػُو ُجػػػػػػػػػػػ
َِي  َفُكػػػػػؿ  َنْفػػػػػسٍ   َفػػػػػِ ْف َتْيِمػػػػػْؾ ُجػػػػػ
َِي  َفػػػػػػػِ فَّ َحْرًبػػػػػػػا ْف َتْيِمػػػػػػػْؾ ُجػػػػػػػ  َواِ 
 َوَمػػػػا َسػػػػاَءْت ُظُنوُنػػػػَؾ َيػػػػْوـَ تُػػػػوِلي
ـُ َيػػػػػػْوـَ َبػػػػػػزَّتْ   َكَأنَّػػػػػػَؾ ُكْنػػػػػػَت َتْعَمػػػػػػ

 

 َمَعاِشػػػػػػػَر َ ْيػػػػػػػَر َمْطمُػػػػػػػوٍؿ َأُخوَىػػػػػػػا 
 َؾ َجاِلُبوَىػػػػػػػػػػػػاَسػػػػػػػػػػػػَيْجِمُبَيا َكػػػػػػػػػػػػَذلِ 

 َكَظنِّػػػػػػػَؾ َكػػػػػػػاَف َبْعػػػػػػػَدَؾ ُموِقػػػػػػػُدوَىا
 ِبَأْرَمػػػػػػػاٍح َوَفػػػػػػػى َلػػػػػػػَؾ ُمْشػػػػػػػرُِعوَىا
 ِثَياُبػػػػػػػػَؾ َمػػػػػػػػا َسػػػػػػػػَيْمَقى َسػػػػػػػػاِلُبوَىا 

 

 كنجد ىذا التكازم العمكدم بيف كممات ذات بنية مكرفكلكجية كاحدة في ميميتو التي يبدؤىا بقكلو 

َُِىػػػػػػػػػػا  َوَىػػػػػػػػػػاِجَرة ال َتْسػػػػػػػػػػَتِريد ِظَبا
 

 (ِ)ْعالِمَيػػػػا ِمػػػػَف السَّػػػػرَاِب َعَمػػػػاِئـُ ألَ  
 

                                                 
  َ  ُُِشرح ديكاف كعب ص  - ُ
 َ، الياجرة : الظييرة ، ال تستريد : أم ال تركد مف شدة الحر  كاألعبلـ :الجباؿ   ُّٔالسابؽ ص  - ِ
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 فعائػؿكفييا يأتي الشػاعر بثمػاني عشػرة قافيػة عمػى صػيغة الجمػع لبنيػة مكرفكلكجيػة كاحػدة تنكعػت بػيف 
مػرة كاحػدة "  أفاعػؿخمػس مػرات، ك فعالػؿثػبلث مػرات، ك  فواعػؿثػبلث مػرات، ك مفاعػؿست مرات، ك 

د كافي يخمؽ مػف القصػيدة كحػدة عمكديػة كمػا يخمػؽ المزيػكاستخداـ صيغة جمع كاحدة لعدد كبير مف الق
كنجػػد مثػػؿ ىػػذا التػػكازف الصػػكتي فػػي قافيػػة المتراكػػب عنػػدما يسػػتخدـ  (ُمػػف التشػػابو الصػػكت داللػػي " )

 :  (ِ) كممات تنتمي إلى بنية مكرفكلكجية كاحدة ، ذلؾ قكلو

 َباَف الشَّػَباُب َوَأْمَسػى الشَّػْيُب َقػْد َأِزَفػا
 اُد َبَياًضػػػػػا ِفػػػػػي َمَفاِرِقػػػػػوِ َعػػػػاَد السَّػػػػػوَ 

 ِفػػػػػػي ُكػػػػػػؿِّ َيػػػػػػْوـٍ َأَرى ِمْنػػػػػػُو ُمَبيَِّنػػػػػػةً 
 َلْيػػػػػػَت الشَّػػػػػػَباَب َحِميػػػػػػٌؼ اَل ُيزَاِيُمَنػػػػػػا

 

 

 َواَل َأَرى ِلَشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػَباٍب َذاِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍب َخَمَفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ال َمْرَحًبػػػػا َىػػػػا ِبػػػػَذا المَّػػػػْوِف الَّػػػػِذي َرِدَفػػػػا
 َتَكػػػػػػػػاُد ُتْسػػػػػػػػِقُط ِمنِّػػػػػػػػي ُمنَّػػػػػػػػًة َأَسػػػػػػػػَفا

 اْرتَػػػدَّ ِمْنػػػُو َبْعػػػُض َمػػػا َسػػػَمَفا  َبػػػْؿ َلْيتَػػػوُ 
 

حيث نجد الكممات األربعة التي كقعت مكقع القافية كقد اتفقت في الجذر الثبلثي ، كبعضيا يشترؾ مع 
اآلخر في أكثر مػف حػرؼ ، فقافيػة البيػت األكؿ تتفػؽ مػع قافيػة الرابػع فػي عػيف الكممػة كالميػا ، كقافيتػا 

مف أصؿ الجذر كىما : السيف كالفاء ، ككػؿ ذلػؾ يؤكػد عمػى التػكازف  الثالث كالرابع تشتركاف في حرفيف
الرأسي ، أك ما يسمى الجناس الرأسي الذم لو دكر مكسيقي بارز ، باإلضافة إلى التكافػؽ الػداللي ، إذ 
تشير الكممات األربعة إلػى معػاني الحػزف كاأللػـ الػذم يتكافػؽ كالداللػة العامػة لؤلبيػات كىػي الحػزف عمػى 

  َالفائت الشباب 
أما قافية المترادؼ التي لـ ترد إال مرة كاحدة ، كفي بيتيف اثنيف ، فقد أتى الشاعر فييا بصيغة  

 ( :ّ، كالبيتاف في مدح النبي صمى ا عميو كسمـ ) ُفعُوؿكاحدة لمجمع ، كىي 

 َمَسػػػػػػػػػػػػَم النَِّبػػػػػػػػػػػػي  َجِبيَنػػػػػػػػػػػػوُ 
 َوِبَوْجِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِو ِديَباَجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةٌ 

 

 َفَمػػػػػػػػػػػُو َبَيػػػػػػػػػػػاٌض ِباْلُخػػػػػػػػػػػُدودْ  
  َكػػػػػػػػػػػَرـُ الن ُبػػػػػػػػػػػوَِّة َواْلُجػػػػػػػػػػػُدودْ 

 

ـٌ ترابط داللي بيف الجبيف كبياض الخدكد، ككػذلؾ التػرابط الػداللي بػيف كػـر النبػكة ككػـر الجػدكد الػذيف  فث
جاء منيـ النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ، كديباجػة الكجػو الدالػة عمػى كػـر األصػؿ، ثػـ نػرل انتمػاء كممتػٍي 

احدة مف شأنيا أف تحدث تكازننا صكت داللي، إذ تشتركاف في حرفيف مف القافية إلى بنية مكرفكلكجية ك 
أصؿ الجذر الثبلثي: العػيف كالػبلـ كىػك مػا يسػيـ فػي بػركز جانػب الجنػاس الرأسػي بػيف قػافيتٍي البيتػيف، 
كقد لكحظ عمى قكافي كعب أف اإليطاء كرد بيا في ثبلثػة مكاضػع، أكليػا فػي مقطعػة مػف أربعػة أبيػات، 

 ( :ْضع اإليطاء ىما: األكؿ كالرابع، يقكؿ )كالبيتاف مك 
                                                 

 َـ  ُٕٗٗػ الييئة المصرية العامة لمكتاب  ُُٓالمصرم : بنية القصيدة في شعر أبي تماـ ص  ىيسرية يحي - ُ
   َ، ال مرحبنا ىابذا : أراد ال مرحبنا بيذا ، ففرؽ بيف ىا ك ذا باالسـ ، المينَّة : القكة  َٕشرح ديكاف كعب ص  - ِ
  َ  ِٗٓشرح ديكاف كعب ػ السابؽ ػ ص  - ّ
ٍيؼ : اسـ مكضع ك ال يقع إال بيف جبميف  ُٓديكاف كعب شرح كضبط د/ عمر الطباع ػ سابؽ ػ ص  - ْ  الخى
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 َأاَل َأْبِمَغػػػػػػػػا َعنِّػػػػػػػػي ُبَجْيػػػػػػػػرًا ِرَسػػػػػػػػاَلةً  ػػػػػػػػُ
ػػػػا َو ال َأًبػػػػا ػػػػػْ ـْ ُتْمػػػػِؼ ُأم   َعَمػػػػى ُخمُػػػػٍؽ َلػػػػ

 

 َفَيػػػْؿ َلػػػَؾ ِفيَمػػػا ُقْمػػػُت ِبػػػاْلِخيِؼ َىػػػْؿ َلَكػػػا 
ـْ تُػػػػػْدِرْؾ َعَمْيػػػػػِو َأًخػػػػػا َلَكػػػػػا   َعَمْيػػػػػِو َوَلػػػػػ

 

ـ كػاؼ الخطػاب لممفػرد المػذكر ، كالمػراد بػو أخػكه بجيػر ، كالمكضػع الثػاني حيػث كػرر حػرؼ الجػر الػبل
 ( : ُالبيتاف الذم يقكؿ فييما )

 َوالشَّػػػْرَي َحتَّػػػى ِإَذا اْخَضػػػرَّْت ُأُنوُفُيَمػػػا ػػػػِٔ
َبا اْرَتَفَعػػػػػػاَكاْلَخػػػػػػاَليَ  ػػػػػػػِٗ  ْيِف ِإَذا َمػػػػػػا َصػػػػػػوَّ

 

 

 اَل َيػػػػػػػْأُلَواِف ِمػػػػػػػَف التَّن ػػػػػػػوـِ َمػػػػػػػا َنَقَفػػػػػػػا
 ِقػػػػػرَاِف ِمػػػػػَف اْلُخْطَبػػػػػاِف َمػػػػػا َنَقَفػػػػػا اَل َيحْ 

 

فقد كرر ما المكصكلة كالفعؿ نقؼ في المكضعيف كىك يشير إلى معنى شػؽّْ الحنظػؿ كاسػتخراج ثمػره ، 
 ( : ِكيقكؿ في المكضع الثالث )

 َوَمػػػػػػػػرَّ ِبَأْكَنػػػػػػػػاِؼ اْلَيػػػػػػػػَدْيِف َنِضػػػػػػػػي وُ  ػػػػػػػػػّٓ
 َوَصػػػػػػاَح ِبيػػػػػػَا َجػػػػػػْأٌب َكػػػػػَأفَّ ُنُسػػػػػوَرهُ  ػػػػػػّٗ

 

 ِلْمَحْتػػػػِؼ َأْحَياًنػػػػػا َعػػػػػِف الػػػػػنَّْفِس َعػػػػػاِجـُ وَ  
ػػػػػُو ِمػػػػػْف َتْمػػػػػِر قُػػػػػرَّاَف َعػػػػػاِجـُ     َنػػػػػًوى َعضَّ

 

في بيتيف ، كلـ يفصؿ بينيما سبعة أبيات ، كىي في المكضعيف  عاجـفقد كرر كممة القافية : 
  َبمعنى كاحد عمى ما ىك مكضح باليامش 
 رابًعا : عند الحطيئة :  حرؼ الروي : 

 ـ الحطيئة سبعة عشر صكتنا مف أصكات المغة لتككف ركيِّا لقصائده ، عمى النحك التالي :استخد
 النسبة المئكية عدد األبيات حرؼ الركم النسبة المئكية عدد األبيات حرؼ الركم

 %ٔ.ّ ّٖ السيف %ٕ.ُٗ َِٖ البلـ
 %ٔ.ّ ّٖ الفاء %ْٖ.ُٖ ُٗٗ الراء
 %َّ.ّ ِّ القاؼ %َِ.ُِ ُِٕ الداؿ
 %ٓٓ.ِ ِٕ الياء %ِْ.ٖ ٖٗ يـالم

 %ِٕ.ِ ِْ الحاء %ْ.ٓ ٕٓ الباء
 %ُٕ.ِ ِّ النكف %ٗ.ْ ِٓ اليمزة
 .%ٕٓ ٖ الكاؼ %ْٓ.ْ ْٖ التاء
 .%ّٕ ْ الضاد %ٕٗ.ّ ِْ الياء
  %ٖ.ّ َْ العيف

 تقفنا قراءة ىذا الجدوؿ عمى ما يمي : 
تبقيػة ، فيػي أصػكات ميمكسػة ، ػ اسػتخدـ الحطيئػة تسػعة أصػكات مجيػكرة ، كأمػا الثمانيػة المُ 

كقػػػد تفكقػػػت األصػػػكات المجيػػػكرة عمػػػى نظيرتيػػػا الميمكسػػػة مػػػف حيػػػث عػػػدد األبيػػػات الػػػذم جػػػاء بنسػػػبة 
% مف جممة أبيات الديكاف ، كما تفكقت األصكات المجيكرة مف حيث مرات التكاتر التي بمغت ُٕ.ْٕ
ميمكسػػة فقػػد بمغػػت عػػدة أبياتيػػا % مػػف جممػػة قصػػائد الػػديكاف كمقطعاتػػو كنتفػػو ، أمػػا األصػػكات الٕ.ٖٕ

% مػف جممػة قصػائد الػديكاف ّ.ُِ% مف جممة أبيات الديكاف ، فػي حػيف بمغػت مػرات تكاترىػا ِٖ.ِٓ
  َكمقطعاتو كنتفو 

                                                 
1

  1 الشرٌم : الحنظؿ ، التنكـ : أشجار ، الخالياف : قاطعا الحشيش الرطب ، الخطباف : ثمر الحنظؿ، َٔالسابؽ ص  -كعب  ديكاف - 
2

  1 نسكره : كىي لحمة في باطف الحافر َ، النضٌي : السيـ ببل نصؿ ك ال ريش ، الجأب : الغميظ  َُْالسابؽ ص  - 
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ػ يؤكد تفكؽ األصكات المجيكرة عمى الميمكسة مف حيػث عػدد األبيػات كمػرات التػكاتر حفػاظ ِ 
بػيف األصػكات المجيػكرة كالميمكسػة فػي المغػة الطبيعيػة ، الحطيئة عمى الثكابت المغكية المتعمقة بػالفرؽ 

شأنو في ذلؾ شأف الشعراء الثبلثة السابقيف ، كىػك تأكيػد كػذلؾ عمػى نػزكع الشػاعر إلػى األصػكات ذات 
الكضكح السمعي لتككف ركيِّا لقكافيو ، كمما يؤكد ذلؾ تفكؽ نسبة األصكات الجانبيػة كالتكراريػة كاألنفيػة 

% مػف جممػة ُ.ْٗالسمعي العالي عمى غيرىا مف األصكات إذ بمغت عدة أبياتيا  التي تتسـ بالكضكح
   َأبيات الديكاف 
 حركة الروّي : 

خالؼ الحطيئػة الشػعراء الثبلثػة السػابقيف فػي تفػكؽ الػركٌم المكسػكر عمػى غيػره ، كتػأخر الػركم 
 الي : المفتكح إلى المكانة الثالثة ، كزيادة حجـ الركم الساكف ، عمى النحك الت

 
 

 النسبة المئكية مرات التكاتر النسبة المئكية عدد األبيات حركة الركم
 %َٓ ُٔ %ٕٓ.َْ ِْٔ الكسرة
 %ٕ.ِٖ ّٓ %ِٓ.ّّ ِّٓ الضمة
 %ٔ.ُٓ ُٗ %ِٓ.ُٓ ُّٔ الفتحة
 %ّٕ.ٓ ٕ %ّٖ.َُ َُٗ السككف

 يتبيف مف ىذا الجدوؿ ما يمي : 
األبيػات كمػرات التػكاتر، كذلػؾ عمػى خػبلؼ  ػ تفكؽ الركم المكسكر عمى غيػره مػف حيػث عػددُ 

، كربما رجػع ىػذا التفػكؽ إلػى طبيعػة األغػراض الشػعرية عنػد  سابقيو الذيف تفكؽ عندىـ الركم المضمـك
ف كاف ذلؾ ليس باألمر القاطع؛ إذ رأينا الشعراء األربعة يستخدمكف أصكات الركٌم كحركفو  الحطيئة، كا 

إلى العصر كالبيئة التػي نشػأ فييػا الحطيئػة ، فقػد كػاف لكػؿ ذلػؾ في أغراض متباينة، أك ربما رجع ذلؾ 
أثر في تكجيو نحك أغراض بعينيا ، كليس لذلؾ مف عمة صكتية ألف الضمة كالكسرة حركتاف ضيقتاف 

  َ( ُ، كىما تنتمياف إلى أصكات العمة الضيقة )
ربمػػا رجػػع تعميػػؿ ػػػ زادت نسػػبة أبيػػات الػػركم السػػاكف عنػػد الحطيئػػة عمػػى نسػػبتيا عنػػد كعػػب، ك ِ 

ذلؾ إلى زيادة أبيات شعر الحطيئة عف شعر كعػب، كبػرغـ ذلػؾ تظػؿ نسػبة أبيػات الػركم السػاكف قميمػة 
  َ% ّٖ.َُإذا ما قكرنت بعدة أبيات الديكاف حيث جاءت في نسبة مئكية قدرىا 

ػػػػ لػػػيس مػػػف الممكػػػف ربػػػط حركػػػة حػػػرؼ الػػػركم ، أك نػػػكع الػػػركم بغػػػرض شػػػعرم بعينػػػو ؛ فيػػػك ّ 
اسػػتخدـ الصػػكت الكاحػػد كالحركػػة الكاحػػدة فػػي أكثػػر مػػف غػػرض شػػعرم ، ، مػػف ذلػػؾ اسػػتخدامو كسػػابقيو 

 ( :ِالبلـ المضمكمة في المدح في قصيدتو التي يقكؿ في مطمعيا )
ـْ تَػػػػػػَر َعْيِنػػػػػػي ِمْثػػػػػػَؿ ُعػػػػػػْرَوَة ُخمَّػػػػػػةً   َلػػػػػػ

 

  َوَمػػػػػػػػػْوًلى ِإَذا َمػػػػػػػػػػا النَّْعػػػػػػػػػُؿ َزؿَّ ِقَباُلَيػػػػػػػػػػا 
 

                                                 
  َ  ـُّٖٗ/ الخانجي ِػ ط ْٗالمغة ص  د/ رمضاف عبد التكاب : المدخؿ إلى عمـ - ُ
  َ  ِِٕديكاف الحطيئة ص  - ِ
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 ( :ُا )كقصيدتو التي يقكؿ في مطمعي
 َأُبػػػػػػػوَؾ َرِبيَعػػػػػػػُة اْلَخْيػػػػػػػِر ْبػػػػػػػُف قُػػػػػػػْرطٍ 

 

  َوَأْنػػػػػػَت اْلَمػػػػػػْرُء َتْفَعػػػػػػُؿ َمػػػػػػا َتقُػػػػػػوؿُ  
 

 ( : ِكغير ذلؾ كثير، كاستخدـ الركٌم نفسو في اليجاء، في قصيدتو التي يقكؿ في مطمعيا)
 َأَبػػػػػػػػْت َشػػػػػػػػَفتَاَي اْلَيػػػػػػػػْوـَ ِإالَّ َتَكم َمػػػػػػػػا

 

  َقاِئمُػػػػػوْ  ِبَشػػػػػر  َفَمػػػػػا َأْدِري ِلَمػػػػػْف َأَنػػػػػا 
 

 ( :ّكاستخدمو في الرثاء في قصيدتو التي يقكؿ مطمعيا )
 َأَرى اْلِعيػػػػَر ُتْحػػػػَدى َبػػػػْيَف ِقػػػػف  َوَضػػػػاِرجٍ 

 

ْبِم اأَلَشاُء اْلَحَواِمػُؿ     َكَمػا زَاَؿ ِفي الص 
 البنية المقطعية لمقافية :

 تر عمى غيرىا كما يمي :مف دراسة البنية المقطعية لقكافي الحطيئة تبيف تفكؽ قافية المتكا

النسبة  مرات التردد النسبة المئكية عدد األبيات نكع المقطع نكع القافية
 طكيؿ قصير المئكية

 %ّٕ.ٓٓ ٖٔ %ُ.ٔٓ َٗٓ ُ ػ المتكاتر
 %َٔ.ّٔ ْْ %َْ.ّٓ ّّٖ ُ ُ المتدارؾ
 %ّٕ.ٕ ٗ %ّٖ.ٖ ٖٖ ُ ِ المتراكب
 .%ُٖ ُ .%ّٖ ْ ػ ِ المترادؼ

 ىذا الجدوؿ نمحظ ما يمي : مف استقراء 
ػ نمحظ مف ىذا الجدكؿ تفكؽ قافية المتكاتر مف حيث عدد األبيات كمرات التكاتر  تمييا قافية ُ

ف كانػا يختمفػاف عنػو  المتدارؾ فالمتراكب ثـ المترادؼ ، كىي نفس اإلحصاءات عنػد كعػب ، كزىيػر ، كا 
أكس الػذم تقػدمت قافيػة المتػدارؾ عنػده عمػى في بركز قافية المترادؼ عندىما ، كثبلثتيـ يختمفكف عػف 

المتػػػػكاتر كالمتراكػػػػب ، كمرجػػػػع ىػػػػذا االخػػػػتبلؼ إلػػػػى العامػػػػؿ الزمنػػػػي الػػػػذم عػػػػاش فيػػػػو ىػػػػؤالء الثبلثػػػػة ، 
باإلضافة إلى كمية األبيات الشعرية التي زادت عندىـ عمى أبيات أكس  ككؿ ذلؾ يعنػي أف الثبلثػة قػد 

  َد اقتفاء خطى أكس طكركا مف فنيـ الشعرم الذم لـ يقؼ عند ح
ػػ مػاؿ الحطيئػػة إلػى القػػكافي المتكسػطة الكثافػػة مثػؿ السػػابقيف، كقػد تأكػػد ذلػؾ مػػف خػبلؿ تفػػكؽ ِ

قافية المتكاتر، كاختفاء قافية المتكاكس، كما تأكد كذلؾ بقمة القكافي المكصكلة بالياء/ أربػع قصػائد، أك 
ا مػا قكرنػت بػالتي اكتفػى فييػا بحػرؼ الػركم المكصكلة بالياء كألؼ الخركج/ ست قصائد، فكميا قميمة إذ

  َكحده، ككؿ ذلؾ يؤكد ميمو إلى القكافي ذات الكثافة الصكتية المتكسطة 

                                                 
 َ  ِْٗص  ديكاف الحطيئة - ُ
   َ  ّّّالسابؽ ص  - ِ
  َ، قٌف كضارج : جببلف لبني عبس  ِِٗالسابؽ ص  ّ
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ػ كالميؿ إلى القكافي المتكسطة يشير إلى طبيعة ىؤالء الشعراء في نظػـ شػعرىـ ، إذ بػرغـ مػا ّ
ـ كانكا مؤمنيف بالطبيعة الطيعػة عرؼ عنيـ مف التحكيؾ كالتنقيح كالتيذيب لما يأتكف مف الشعر ، فتني

لمشػػعر ، كتػػرادؼ الػػدكر الػػداللي مػػع نظيػػره اإليقػػاعي فػػي سػػبيؿ أداء الكظيفػػة األساسػػية لمشػػعر ، كىػػي 
  َالتعبير عف التجربة الذاتية لمشاعر ، كتكصيميا إلى المتمقي 

ه ، ككراء ػ إف الشعر نسؽ كبلمي ينتجو المبدع في سياقات مختمفة ، تعمقت بالمبدع، أك بغير ْ
ىذا النسؽ تكمف القيمة التكاصمية بيف المبدع كالمتمقػي، كىػي قيمػة ال تقػؼ عنػد حػد الداللػة المػرادة مػف 
نمػػا تتعػػداىا إلػػى المتعػػة الفنيػػة أك الجماليػػة التػػي تنبػػع مػػف تكامػػؿ منظكمػػة المسػػتكيات  البنيػػة الشػػعرية، كا 

ة اإلحكػاـ، جيػدنا بػالغ الجػكدة، كلعػؿ ذلػؾ المككنة لبنية النص، بحيث يخرج في نياية األمر محكمنا غايػ
ما حدا بالنقاد القدامى إلى كضع األسس الشعرية التي تكفؿ لمشاعر بمكغ الغاية المرجكة، كلعميـ أدرككا 
في اآلف عينو أف لمشعر ضركراتو تبيح المحظكرات التي يحـر الكقكع فييا، فراحكا يرصدكنيا كيحددكف 

  َما يحسف كما يقبح ما يجكز منيا، كما ال يجكز، ك 
ػػا بػػيف النقػػاد الػػذيف  ككانػػت الضػػركرات المباحػػة التػػي ركعػػي فييػػا الجانػػب اإليقػػاعي أكثرىػػا ذيكعن

( التػػي تبػػاح لػػو المحظػػكرات ؛ كلػػذلؾ" فػػتف الضػػركرة ُأدركػػكا أف اإليقػػاع" خصيصػػة الشػػعرية األكلػػى ")
عي عمػػػى النظػػػاـ المغػػػكم؛ خشػػػية الشػػػعرية ىػػػي األخػػػرل تعتبػػػر عنػػػد النظػػػر الممعػػػف تغميبنػػػا لمنظػػػاـ اإليقػػػا

 َ( ِاالنحراؼ باإليقاع إلى ما يخرج بو عف إطار االستجابة العامة لممتمقي ")
بعػػػض الضػػػركرات المغكيػػػة التػػػي لجئػػػكا إلييػػػا تغميبنػػػا لمجانػػػب األربعػػػة دت عنػػػد الشػػػعراء ًجػػػكقػػػد كي 

، كذلػػؾ فػػي مكضػػع  اإليقػػاعي عمػػى الجانػػب المغػػكم منيػػا إبػػداؿ اليمػػزة األصػػمية حرفنػػا مػػف حػػركؼ المػػيف
 :  (ّ) البدؿ بقكؿ زىير بف أبي سممى

ـْ ُيَعاِقػػػْب ِبُظْمِمػػػوِ   َجػػػِريٌء َمتَػػػى ُيْظَمػػػ
 

ال ُيْبػػػػػَد ِبػػػػػالظ ْمـِ َيْظِمػػػػػـِ      َسػػػػػِريًعا َواِ 
ال يبدأ بالظمـ ، فأبدؿ اليمزة ألفنا لينة ثـ حذفيا لمجـز ، في العجز إذ األصؿ أف يقكؿ  كىك : كا 

بتيقاع الكزف العركضي لمبيت ، كمثؿ ىذا الترخص المغكم كجدناه عند الحطيئػة ألخؿ  ذلؾ يفعؿ إف لـ
 :  (ْ) في قكلو

 إال َيُكػػػػػػػػْف َمػػػػػػػػاٌؿ ُيثَػػػػػػػػاُب َفِ نَّػػػػػػػػوُ 
 

 َسيْأِتي َثَناِئي َزْيًدا ْبَف ُمَيْمِيِؿ  

ط المقطػع فقد نٌكف كممة زيدنا؛ حفاظنا عمى اإليقاع؛ ألف إسقاط التنكيف مجاراة لمقاعدة مػف شػأنو أف ييسػق
  َالقصير األكؿ مف الكحدة الكزنية ػ فعكلف ػ الثانية في العجز 

                                                 
 ـ لكنجمافُٔٗٗ/ُط ّْٓد/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل ص  - ُ
 َ ـََِّ/  ُُص  َّمد : في تكامبلت البنية الشعرية : مجمة كمية دار العمـك العدد د/ محمد فتكح أح - ِ
  َ       ُُّشعر زىير بف أبي سممى ص  - ّ
 َ ِِٔديكاف الحطيئة ص - ْ
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كمف الضركرات المغكية تحريؾ الساكف بحركة ما قبمػو، أك مػا بعػده ؛ حفاظنػا عمػى إيقػاع الػكزف  
 :  (ُ) كذلؾ كقكؿ زىير بف أبي سممى

ـْ  وا َوَقػػػػاُلوا ِإفَّ َمْشػػػػَرَبُك َـّ اْسػػػػَتَمر   ثُػػػػ
 

 َسػػػْمَمى َفْيػػػُد َأْو َرَكػػػُؾ  َمػػػاٌء ِبَشػػػْرِقيّ  
 

فقد حرؾ الكػاؼ األكلػى السػاكنة مػف كممػة ركػؾ ، كىػي اسػـ مػاء عػرؼ عنػد العػرب بػالرٌؾ ، كلكنػو فػؾ 
ا قكلو  : (ِ) التضعيؼ ، كحرؾ الكاؼ األكلى بحركة ما قبميا ، كمف ذلؾ أيضن

 َكَمػػػػا اْسػػػػَتَغاَث ِبَسػػػػْيٍء فّػػػػز  َ ْيَطَمػػػػةٍ 
 

 ُيْنَظػػػْر ِبػػػِو اْلَحَشػػػُؾ  َخػػػاَؼ اْلُعُيػػػوَف َفَمػػػـْ  
 

 :( ّ) كمثؿ ذلؾ قكؿ أكس َفقد حرؾ الشيف مف كممة الحشؾ ، كأصميا السككف 
 

َـّ إْسػػػػػػَكاَتةٌ   َلَنػػػػػػا َصػػػػػػْرَخٌة ثُػػػػػػ
 

َقػػػػػْت ِبِنَفػػػػػاٍس ِبِكػػػػػر   َكَمػػػػػا ّطرَّ
 

  َفاألصؿ أف يقكؿ ًبٍكر بتسكيف الكاؼ ، كلكنو حركيا بالكسر إتباعنا لحركة ما قبميا 
ذا كا  ف ما سبؽ مف الضركرات قد ارتكف إلى العمة اإليقاعية التي تباح ليا المحظكرات   فتف كا 

 :   (ْ) ىذا المحظكر قد يقع ك ال مسكغ لو كذلؾ عمى نحك ما كردت ركاية قكؿ أكس

 ُتَواِىػػػػػُؽ ِرْجالَىػػػػػا َيَديػػػػػِو َورَْأَسػػػػػػوُ 
 

 َلَيػػػػػا َقتَػػػػػٌب َخْمػػػػػَؼ اْلَحِقيَبػػػػػِة رَاِدُؼ  
 

: رجبلىػػػا كيػػػداىا ؛ الشػػػتراكيما فػػػي الفعػػػؿ : تكاىػػػؽ ، كقػػػد فسػػػر ابػػػف جنػػػي الرفػػػع  حيػػػث رفػػػع كػػػبلِّ مػػػف
بتضػػػمار فعػػػؿ محػػػذكؼ يفسػػػره المػػػذككر كىػػػك تكاىػػػؽ ،  كقػػػاؿ : " كقػػػد عمػػػـ أف المكاىقػػػة ال تكػػػكف مػػػف 

( كالرفػع بداللتػو عمػى ٓالػرجميف دكف اليػديف ، كأف اليػديف مكاىقتػاف كمػا أنيمػا ػ الػرجبلف ػ مكاىقتػاف " )
اركة أبمػػغ مػػف النصػػب فػػي الداللػػة عمػػى السػػرعة ؛ ألنػػو يعنػػي تبلحػػؽ الػػرجميف كاليػػديف جميعنػػا حتػػى المشػػ

  َكأنيما تتبلمساف مف شدة السرعة 
الء الشػػعراء األربعػػة ، نسػػتطيع ياوفػػي ضػػ ء مػػا سػػبؽ مػػف دراسػػة المسػػتوى الصػػوتي عنػػد ىػػ

 الخموص إلى ما يمي : 

كف أف تعبر عف مختمػؼ التجػارب اإلنسػانية   لمػا : إف األصكات ػ مجيكرة أك ميمكسة ػ يمأوالً 
ذا كانت دراسة األصػكات  ليا مف إيحاءات إيقاعية كداللية ينتجيا استخداميا في السياقات المختمفة ، كا 
فػػي الخطػػاب الشػػعرم تخضػػع بالدرجػػة األكلػػى لعنصػػر الػػذكؽ مػػف المتمقػػي لمػػنص ؛ لعػػدـ التكصػػؿ إلػػى 

                                                 
  َ، فيد ك ركؾ : مكضعاف   ُٖديكاف زىير ص  - ُ
  َ فٌز كلد البقرة ، الغيطمة: الشجر الممتؼ، السيء: ما يككف في الضرع مف المبف قبؿ نزكؿ الدرة ، الّٖالسابؽ ص - ِ
  َ  ُّديكاف أكس ص  - ّ
 َ، تكاىؽ : تساير   ّٕالسابؽ ص  - ْ
  َ  ت َ/دار الجيؿ د ُط ِٕٖ/ُكالكتاب لسيبكيو تح عبد السبلـ ىاركف  ِِٓ/ِابف جني : الخصائص  - ٓ
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ف ، فػتف إلحػاح الشػاعر عمػى مجمكعػة معينػة مػف األصػكات فػي درجة عاليػة مػف الدقػة كالضػبط العمميػي
البيت ، أك في مجمكعة مف األبيات إنما يتـ عف كعي بما ليذه األصكات مف أثر في نقؿ التجربة نقبلن 

    َأميننا مراعينا الحالة النفسية لمشاعر 
نما يمكف لعممية  : إف الصكت المغكم ال يمكف أف يككف معزكالن عف المعنى الذم يؤديو،ثانًيا كا 

األداء ىذه، أك التكصيؿ أف تؤتي ثمارىا مف خبلؿ تآزر مجمكعة مف األصكات المتضػامة بعضػيا مػع 
الػػبعض اآلخػػر، لتتكلػػد مػػف ىػػذا التضػػاـ الكظيفػػة المزدكجػػة لمصػػكت المغػػكم: اإليقػػاع كالداللػػة، إذ يرجػػع 

ينمػػػػا يتعمػػػػؽ ثانييمػػػػا بتمػػػػؾ أكليمػػػػا إلػػػػى الخصػػػػائص النكعيػػػػة لمصػػػػكت، ككميػػػػة تكػػػػراره داخػػػػؿ الػػػػنص، ب
اإلشػعاعات التػػي تحمميػا الػػدكاؿ المغكيػة فػػي السػياقات التػػي تكظػؼ فييػػا، كػذلؾ ال يمكػػف عػزؿ الصػػكت 
عف الكممة التي يرد فييا ؛ ألف الصكت المكػرر يجعػؿ مػف الكممػات مركػزنا إيقاعينػا /دالليِّػا مػف شػأنو أف 

نتباىػو ، كمػف ثمػة فتنػو ال كجػكد لمكممػة إال فػي يجعؿ مف تمؾ الكممػة محػكرنا يسػتقطب المتمقػي كيحػكز ا
   َالصكت المغكم باعتباره مادتيا األكلية 

الشػػعراء األربعػػة فػػي تكظيػػؼ القػػيـ اإليحائيػػة لؤلصػػكات المفػػردة حػػاؿ عزلتيػػا ىػػؤالء : نجػػح ثالثًػػا
عػػػف دكاليػػػا بمػػػا يتػػػكاءـ كمختمػػػؼ تجػػػاربيـ الشػػػعرية ، كقػػػد كػػػاف لمسػػػياؽ الشػػػعرم الػػػذم كردت بػػػو تمػػػؾ 
األصكات دكره في تأكيد ىذا النجاح الذم ال يتنافى مع قدرة كؿ صكت عمى أداء الدكر المنػكط بػو فػي 
سياقات مختمفة ؛ ألف ىذا النجاح يمكف لمقارئ أف يشعر بػو ، كيتمثمػو خيػر تمثػؿ ، إذا مػا اسػتطاع أف 

اعر صػػكتنا بعينػػو يتعػػايش مػػع التجربػػة الشػػعرية لكػػؿ كاحػػد مػػنيـ عمػػى حػػدة ، كأف يػػدرؾ عمػػة اختيػػار الشػػ
  َدكف آخر 

: دلػػػػت اإلحصػػػػاءات المتعمقػػػػة بالتصػػػػريع عمػػػػى عػػػػدـ احتفػػػػاليـ بػػػػو بػػػػرغـ إدراكيػػػػـ لقيمتػػػػو رابًعػػػػا
اإليقاعية، كالكظيفية ، كما أنيـ كانكا يصرعكف في ثنايا قصائدىـ، كمما دعت الحاجػة الفنيػة لمثػؿ ىػذا 

ر، أك األبيػػات التػػي كانػػت تيسػػاؽ عمػػى التصػػريع، كالمكاضػػع التػػي يػػتـ فييػػا االنتقػػاؿ مػػف غػػرض إلػػى آخػػ
سبيؿ الحكمة، أك غير ذلؾ مف المكاضع، كقد نجحكا في تكظبػؼ القػيـ اإليقاعيػة لؤلصػكات المحصػكرة 
دراكيـ لتمؾ القيـ، ككعييـ بالمكاضع التي يجب أف تككف فييا، كمػا نجحػكا فػي  في دكاليا بما يتناسب كا 

تممة عمى األصكات المتكررة بمػا يجعميػا ذات قيمػة فػي ربػط تغذية الجانب الكظيفي الداللي لمدكاؿ المش
الػنص الشػعرم بالمبػدع أكالن ثػـ بػالمتمقي ثانينػا، بحيػث تصػير العبلقػة بػيف ثبلثػتيـ جدليػة، تعطػي لمػنص 

  َركنقو كحيكيتو 
: أثبتت الدراسة التي قاـ بيا البحث لمظكاىر الصكتية عندىـ أنيا قد تفاكتت عدتيا عند خامًسا

منيـ، فقد كثرت بعض تمؾ الظكاىر عند البعض منيـ، كقمت أك اختفت تمامنا عند البعض اآلخر، كؿٍّ 
كذلػؾ عمػى نحػك مػا رأينػا مػػف اختفػاء الصػكرة األخيػرة لمترديػد، كالتػي اتخػػذ ليػا البحػث مكقعنػا إجرائيِّػا ىػػك 

تػي خصصػيا البحػث نياية المصػراع األكؿ، كبدايػة المصػراع الثػاني، كغيػر ذلػؾ ممػا أثبتتػو اليػكامش ال
كقػػػد عمػػػد البحػػػث فػػػي دراسػػػتو لمظػػػكاىر  َلمكاضػػػع الظػػػاىرة الصػػػكتية التكراريػػػة عنػػػد الشػػػعراء األربعػػػة 
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الصػػكتية التكراريػػة لمػػدكاؿ المغكيػػة إلػػى اإلفػػادة مػػف المصػػطمحات التػػي كضػػعيا عممػػاء الببلغػػة العربيػػة ، 
ختمػؼ مػدلكليا عنػد ىػؤالء العممػاء كقد حاكؿ في أثناء ذلؾ تجنب استخداـ المصطمحات المشػًكمىة التػي ا

، كلـ يمنعو ذلؾ مف اإلشارة إلى بعض مكاطف االختبلؼ ، كذلؾ عمى نحك ما مر مف التفرقة بيف كؿٍّ 
  َمف الترديد كالتعطؼ كالمجاكرة 

: كاف الشعراء األربعة عمى كعي تاـ باألىمية التػي يشػغميا المسػتكل اإليقػاعي مػف بنيػة سادًسا
نكا مػػػدركيف لػػػدكر التشػػػكبلت الصػػػكتية فػػػي تجسػػػيد البنيػػػة اإليقاعيػػػة فػػػي القصػػػيدة ، قصػػػائدىـ ، كمػػػا كػػػا

ككضح ذلؾ فػي تكثػيفيـ مػف الظػكاىر اإليقاعيػة عمػى مسػتكل البيػت الكاحػد ، ككػؿ ظػاىرة منيػا تمػارس 
كظيفتيا اإليقاعية التي  أسيمت في كضكح الترابط كالتبلحـ بيف األبيات كالقصيدة كميا بحيث بدت في 

رة النقدية الحديثة مترابطة متبلحمػة ، فقػد نظػر النقػد الحػديث لمقصػيدة " باعتبارىػا عمػبلن إبػداعيِّا ال النظ
يمكف تصكرىا إال عمى نحك تركيبي خالص ؛ ألنيا فػي انبعاثيػا مػف حدقػة المرسػؿ ) أك لنقػؿ المبػدع ( 

 َ( ُإنما تصدر كاممة البنية مستقمة التككيف " )
ربعة األكزاف الشعرية بنسبو تكاد تككف متساكية عند كؿ كاحد منيـ ، : كظؼ الشعراء األسابًعا

ف  كمػػا كانػػت األكزاف مبلئمػػة لمفتػػرة الزمنيػػة التػػي عاشػػكا فييػػا مػػف حيػػث الشػػيكع بػػيف الشػػعراء العػػرب ، كا 
تفاكتػػت نسػػب االسػػتخداـ عنػػد بعضػػيـ ، إال أنيػػا لػػـ تخػػرج عػػف اإلطػػار العػػاـ لمشػػيكع فػػي فتػػرة البحػػث : 

  َسبلـ جاىمية / إ
: كػػذلؾ لػػـ يخرجػػكا عػػف تكظيػػؼ األصػػكات المغكيػػة المسػػتخدمة ركيِّػػا عنػػد معاصػػرييـ مػػف ثامًنػػا

الشعراء العرب ، كما أنيـ حافظكا عمى الثكابت المغكية المأثكرة كلجئكا إلى بعض الضركرات المباحػة ؛ 
لشعراء ، كما أنيـ مالكا في تغميبنا لمقيمة اإليقاعية عمى القاعدة المغكية شأنيـ في ذلؾ شأف غيرىـ مف ا

قػكافييـ إلػػى القػػكافي المتكسػػطة الكثافػػة الصػػكتية ، كىػػي القػػكافي التػػي تظيػػر فييػػا القيمػػة اإليقاعيػػة أكثػػر 
  َمف غيرىا مف األنكاع األخرل لمقكافي 

 

                                                 
1

   َ  ُّٗد/ محمد فتكح أحمد : الركافد المستطرقة ػ سابؽ ػ ص  - 
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 مدخؿ : مفيـو المفظة وأىميتيا في النص الشعري
الػػنص الشػػعرم بنيػػة كبػػرل ، تسػػتدعي اشػػتمالو عمػػى مجمكعػػة مػػف البنػػى الجزئيػػة التػػي ال يأخػػذ  

الشػعرم دكف أف يعػرض الػدارس ليػذه البنػػى  الػنص ىكيتػو فػي غيبتيػا ، كمػا أنػو ال يمكػف دراسػة الػنص
الجزئيػػػػة ميمػػػػا اختمفػػػػت المنػػػػاىج المعينػػػػة عمػػػػى دراسػػػػتو ، ك ىػػػػي البنػػػػى: الصػػػػكتية كالمفظيػػػػة كالتركيبيػػػػة 

 َكالمجازية التي ال يمكف تصكر نص أدبي بمو شعرم بدكنيا  
شػكمو ، تجيء أىمية الكممة في النص الشعرم مف خبلؿ مكقعيػا فػي سػمـ بنائػو ، كدكرىػا فػي ت

كذلػػؾ عنػػدما تتضػػاـ الكممػػات إلػػى بعضػػيا ، فتتخمػػؽ منيػػا الجمػػؿ ، ثػػـ المتكاليػػات الجمميػػة ؛ كلػػذلؾ كرد 
( ، كذلؾ ما دارت حكلو تعريفػات المغػكييف القػدامى ُتعريفيا بأنيا " أصغر كحدة صكتية ذات معنى " )

بالكضع عمى معنػى مفػرد ، كقيػؿ بأنيا : " المفظ المفرد الداؿ عمى معنى بالكضع ، كقيؿ : المفظ الداؿ 
( ، كىػك مػا انتبػو إليػو المغكيػكف المحػدثكف ِالمفظة المفػردة ، كقيػؿ : المفظػة المكضػكعة بػتزاء معنػى " )

( ، ّالذيف عرفكىا بأنيا : " أصغر كحدة ذات معننى ، كيمكف إفرادىا كالنظر إلييػا مػف ىػذه الناحيػة " )
( ، ككميػػا تعريفػػات تجمػػع عمػػى تػػكفر سػػمات ْتي مفػػردة " )أك أنيػػا " أصػػغر كحػػدة لغكيػػة يمكنيػػا أف تػػأ

خاصة في كؿ لفظة ، منيا أنيا ممفكظ بيا أم متكمَّـه بيا كدالػة عمػى معنػى ، كمفػردة ، ثػـ تػـ التكاضػع 
  َعمييا مف قبؿ الجماعة المغكية التي نشأت فييا 

النص الشعرم باعتباره بنية كالكممة بيذا المفيكـ تمثؿ لبنة رئيسة مف المبنات التي يتخمؽ منيا  
ا ييسػر لممبػػدع أف ينتقػػي منيػػا مػػا يشػػاء ممػػا يػػراه  لغكيػة مخصكصػػة تشػػكؿ فييػػا المفػػردات رصػػيدنا ضػػخمن
ا لتجربتو بحيث يستطيع بيا أف يطرؽ مجاليف متكػامميف ، أكليمػا : التعبيػر عػف تجربتػو الذاتيػة ،  مبلئمن

لغػة الشػعر ىػي المغػة التػي يسػتطيع بيػا المؤلػؼ أف  كثانييما : تكصيؿ ىذه التجربة إلى المتمقي؛ ألف "
يكصػػؿ تجاربػػو الخاصػػة بمنتيػػى القػػكة النافػػذة ، كبغايػػة الدقػػة كالكضػػكح ، مػػع تصػػكير دقيػػؽ لمتفاصػػيؿ 

ػا لعمميػة التكصػيؿ التػي تتخػذ مػف ٓالخفية " ) ( التي ال يعمـ كنييا سػكاه ، كمػف ثمػة يكػكف تعبيػره مبلئمن
ية تجعمنا ندرؾ األىمية التي تقـك بيا   إذ تمثؿ األلفػاظ فػي الػنص األدبػي األلفاظ المختارة كسيمة أساس

" مرحمة مف أىـ كأخطر مراحؿ االختيار كالتركيب ، فيي تتشكؿ مف مادة متفاكتة في تكصيميا العممي 
ثـ تؤدم كظيفة حساسة حيف تحتؿ مكضعنا تبث مف خبللو إشعاعيا في اتجاىػات عديػدة ، َََكآثارىا

  َ( ٔي الكقت ذاتو إشعاعات تمؾ االتجاىات المختمفة " )كتستقبؿ ف

                                                 
  ِّّػ إدريس بممميح : المختارات الشعرية كأجيزة تمقييا عند العرب ػ سابؽ ػ ص ُ 
  َـ  ََِِ/ ُالككيت ط ُْ/ُػ ابف أبي الفتح البعمي : الفاخر في شرح جمؿ عبد القاىر تحقيؽ د/ ممدكح خسارة ِ
 ُٕٖٗبة الشباب القاىرة مكت ْٗ، كانظر ص  ّْػ استيفاف أكلماف : دكر الكممة في المغة ترجمة د/ كماؿ بشر صّ
  َـ دار العركبة الككيت ُٕٗٗ/ُط ُٖػ فرانؾ بالمر : مدخؿ إلى عمـ الداللة ترجمة د/ خالد محمكد جمعة ص ْ
  َـ ُّٔٗلجنة التأليؼ كالترجمة  ْٓالسؿ آبر كركمبي : قكاعد النقد األدبي ترجمة د/محمد عكض محمد ص ػ ٓ
  َـ  دار الثقافة العربية ػ القاىرة ُٖٗٗىػ/َُُْ ُط ُِٕػ د/ صبلح رزؽ : أدبية النص ص ٔ
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يػتـ اختيارىػا بعنايػة بالغػة؛ بغيػة ػ خاصػة ػ أف كؿ كممة في النص الشعرم  يشير إلىككؿ ذلؾ  
ريتشػاردز فػي مبػادئ النقػد  َإَاإلفادة مف تأثيراتيا الجمالية كالداللية كاإليقاعيػة ، كذلػؾ مػا أشػار إليػو إ

 َََفمكؿ كممة مجاؿ مف التأثيرات الممكنة يختمؼ طبقنا لمظػركؼ التػي تكجػد فييػا  األدبي  بقكلو :  "
كالتػػأثير الػػذم تكلػػده الكممػػة فعػػبلن عبػػارة عػػف تكفيػػؽ بػػيف أحػػد تأثيراتيػػا الممكنػػة كالظػػركؼ الخاصػػة التػػي 

يتحقػؽ ( تمػؾ الظػركؼ أك السػياقات المغكيػة التػي تعطػي لمكممػة ركنقيػا كبياءىػا الػذم ال ُتكجد فييا " )
في سياقات أخرل ، يقكؿ اإلماـ عبد القاىر الجرجاني : " إنؾ ترل الكممة تركقػؾ كتؤنسػؾ فػي مكضػع  

  َ( ِثـ تراىا بعينيا تثقؿ عميؾ كتكحشؾ في مكضع آخر " )
إف ىذه األىمية التي تحققيا الكممة في النص الشعرم لتكجو الباحث قيديمنا نحػك طريقػة التعامػؿ  

راسػتيا عنػد الشػعراء األربعػة ػ مكضػكع البحػث ػ كىػـ يمثمػكف تيػارنا شػعريِّا بػارزنا كػاف معيػا ، أك أسػمكب د
ذا كانػت " الكممػة  ، كالتيػذيب لمػا يبػدعكف مػف شػعركالتثقيػؼ مف بيف قسماتو المميزة العناية بػالتنقيح  كا 

كم كالصػرفي في المغة الشعرية يينظىر إلييا بصفتيا كممة في شكميا نفسو ، كفػي كصػفيا الصػكتي كالنحػ
( ، فتف البحث سكؼ يكلي ىػذه األكصػاؼ عنايتػو لمكشػؼ عػف سػمات الكممػة فػي نتػاج ّكالمعجمي " )
     َىؤالء الشعراء 

 

                                                 
المؤسسػة المصػرية لمتػأليؼ كالترجمػة كالطباعػة  ُُٗريتشاردز : مبادئ النقد األدبي ترجمة د/ محمد مصطفى بدكم ص  َإَػ إُ 

  َكالنشر  
  َ  ّٖػ عبد القاىر الجرجاني : دالئؿ اإلعجاز ػ سابؽ ػ ص ِ
 ـ  ُِٗٗالقاىرة  –مكتبة غريب  ُٓرية المغة األدبية ترجمة د/ حامد أبك أحمد ص ػ خكثيو ماريا إيفانككس : نظّ
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 المبحث األوؿ : البنية المغوية : 
 حجـ الكممة :

ييدؼ البحث مف دراستو لمبنية المغكية لمكممة عند شعراء الصنعة إلى الكشؼ عف طرائقيـ في  
الكممػػػة المفػػػردة ، كمػػػدل حظيػػػا فػػػي نتػػػاجيـ مػػػف الفصػػػاحة كالببلغػػػة ، أك انحرافيػػػا عنيمػػػا ، اسػػػتخداـ 

كانتحائيػػا جانػػب الغرابػػة كالنفػػكر ممػػا يصػػيب الشػػعر الػػذم تػػرد فيػػو بػػالقبح ، أك الثقػػؿ ، أك الكراىػػة لػػدل 
ف تفاكت أمػر القبػكؿ مػف متمػؽٍّ إلػى آخػر بسػبب العكامػؿ البيئيػ ة كاالجتماعيػة المتمقي القديـ كالجديد ، كا 

كالثقافية ، فتف الثكابت األساسػية التػي لجػأ إلييػا النقػاد لتحديػد سػمات فصػاحة الكممػة الشػعرية كببلغتيػا 
أمر ال يكاد يختمؼ عميو القدماء أك المحدثكف ميما اختمفت بيئاتيـ كثقافاتيـ ؛ ألف ىذه السمات قػد تػـ 

كغيػػرىـ ، ككػػاف مػػف بػػيف مػػا نظػػر إليػػو النقػػاد التكصػػؿ إلييػػا مػػف خػػبلؿ اسػػتقراء نتاجػػات فحػػكؿ الشػػعراء 
( ، ُالقػػػدامى حجػػػـ الكممػػػة ، فقػػػد ارتػػػأل ابػػػف سػػػناف أف " تكػػػكف الكممػػػة معتدلػػػة غيػػػر كثيػػػرة الحػػػركؼ " )

كاالعتػػػداؿ مػػػع انتفػػػاء كثػػػرة الحػػػركؼ يسػػػتدعي صػػػفة الكسػػػطية بػػػيف الطػػػكؿ كالقصػػػر ، ك ال تكػػػكف ىػػػذه 
اـ السػػيكطي : " الثبلثػػي أحسػػف مػػف الثنػػائي كاألحػػادم ، الكسػػطية إال فػػي الكممػػات الثبلثيػػة ؛ لقػػكؿ اإلمػػ

  َ(  ِكمف الرباعي كالخماسي " )
كبرغـ استقباح الكممات ذات الطكؿ الزائػد فػي الشػعر ، فػتف ذلػؾ الطػكؿ الػداؿ لػبعض الكممػات 

( قد كاف كسيمة مف كسائؿ الشاعر الجاىمي إلى استثارة المتمقي كالتكاصؿ معو ، ّفي النص الشعرم )
تحقيػػؽ التفػػرد كالتميػػز لمغػػة شػػعره ، كىػػك مػػا كجػػدناه عنػػد شػػعراء الصػػنعة ، إذ كجػػدنا لػػدييـ الكثيػػر مػػف ك 

الكممػػات الطكيمػػة التػػي كظفػػت تكظيفنػػا مقصػػكدنا يخػػدـ الداللػػة المػػرادة ، كيتأكػػد ذلػػؾ لمباحػػث إذا مػػا راح 
الثبلثػي الػذم انحػدرت منػو  يقارف بيف الداللة المتكلدة مف المفظة الطكيمة كنظيرتيا المتكلدة مػف األصػؿ

 :  (ْ)في قكلو  تقمولي، مف ذلؾ استخداـ أكس لمفعؿ السداسي 
 

 ِإَذا َبَرَكػػػػتْ  َتْقَمػػػػْوِليُتْمِقػػػػي اْلِجػػػػرَاَف وَ 
 

 َكَمػػػػا َتَيسَّػػػػَر ِلمنَّْفػػػػِر اْلَمَيػػػػا الن ػػػػوُر  
 

 

برككيػا ،  إذ يدؿ المفظ المستعمؿ عمى المبالغة في كصؼ قمؽ الناقة كنفكرىا كىجرانيا مكضػع
، الذم ينتمي إليو الفعؿ المستعمؿ   إذ يػدؿ ىػذا  قالكىذه المبالغة ليست متحققة في األصؿ الثبلثي / 

( ، كىي تختمؼ عف داللة المفظة المستعممة التي جػاءت عمػى ٓاألصؿ عمى البغض كالكره كاليجراف )
  َ( ؛ كلذلؾ آثرىا الشاعر عمى الفعؿ الثبلثي ٔزنة افعكعؿ لممبالغة )

                                                 
  َ  ٖٕػ ابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ػ سابؽ ػ ص ُ 
 ت دار التراث َ/د ّ/ط ُٗٗ/ُػ السيكطي المزىر في عمـك المغة شرح محمد جاد المكلى كصاحبيو ِ
 ـ دار المعارؼ ُٖٖٗ/ُط ِٓالجاىمي : مدخؿ لغكم أسمكبي ص ػ د/محمد العبد  : إبداع الداللة في الشعر ّ
  َ، الًجراف : مقدمة العنؽ مف المذبح إلى النحر ، النفر: النفار كاليرب  ِْػ ديكاف أكس ص ْ
  َ  َُِ – ُٖٗ/ ُٓػ انظر مادة قبل في لساف العرب ٓ
  َ  ٕٓ/ْػ سيبكيو : الكتاب ػ سابؽ ػ ٔ
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 كنجد ىذا االختيار لمفظة الطكيمة متناسينا األصؿ الذم انحدرت عنو ، نجده عند زىير في قكلو :
ػػػػػػػػػػا رََأْيػػػػػػػػػػُت َأنََّيػػػػػػػػػػا ال ُتِجيُبنػػػػػػػػػػي  َفَممَّ

 

 (1) َجْمَعػػػدِ َنَيْضػػػُت ِإَلػػػى َوْجَنػػػاَء َكاْلَفْحػػػِؿ  
 

مػف المػادة المغكيػة إذ يبدك أثر الزيػادة فػي المفظػة المػذككرة عمػى أصػميا الثبلثػي الػذم قػد يكػكف 
( ككمتاىمػا تػؤدم داللػة الشػدة كالغمظػة كالقػكة، كىػي دالالت تكتسػب شػيئنا مػف المبالغػة ِجمد، أك جعػد )

في المزيد ، ك ال تكجد في المجرد ؛ ألنو " إذا كانت األلفػاظ أدلػة المعػاني ، ثػـ زيػد فييػا شػيء أكجبػت 
 كؿ كعب بف زىير : ( كىك ما نراه كذلؾ في قّالقسمة لو زيادة المعنى " )

 

 َوَتَعرََّضػػػػػػػػػػػْت ِلَقالِئػػػػػػػػػػػصٍ  َفَتَعْجَرَفػػػػػػػػػػػتْ 
 

 (ْ)ُخػػػػوِص اْلُعُيػػػػوِف َخَواِضػػػػِع اأَلْذَقػػػػاِف  
 

ذا  فتننػا نػرل داللػة الفعػؿ الربػاعي المزيػد بالتػاء فػي أكلػو تتػراكح بػيف الشػدة كالغمظػة كالتكبػر كالحمػؽ ، كا 
ة عند الخكؼ أك الكبلؿ كالتعب؛ كلذلؾ كصفت بو اإلبؿ دؿ عمى سرعتيا في السير مع الخرؽ، كخاص

( ٓليذا البيت" تعجرفت يعني: أف ىذه الناقة غمظػت عمػى صػاحبيا، كعاصػتو ") السكريجاء في شرح 
ذا قارنا بيف األصؿ الثبلثي الذم انحدر عنو الفعؿ الرباعي، كىك مادة عجر لكجػدنا داللتيػا تنصػرؼ  كا 

بػػالخكؼ كنحػػكه ، بينمػػا تضػػيؼ الزيػػادة فػػي الربػػاعي إلػػى سػػرعة الفػػرس فػػي العػػٍدك خاصػػة عنػػد الشػػعكر 
دالالت الغمظة كالشدة كصعكبة المراس ، كمف ثمة يتأكد مذىب المغكييف مػف أف " زيػادة المبنػي يتبعيػا 

 ( ، كمف ذلؾ قكؿ الحطيئة :ٔزيادة المعنى " )

 َوَأْشػػػَعَث َيْشػػػػَيى النَّػػػْوـَ ُقْمػػػػُت َلػػػُو اْرَتِحػػػػؿْ 
 

 (ٕ)ْعَرَضػػػػْت َواْسػػػػَبَطرَِّت ِإَذا َمػػػػا الن ُجػػػػوـُ أَ  
 

بزنة افعمؿَّ التي تصؼ كؿ ما يحدث فيو مف تىغىيُّػره  اسبطّرتفقد استخدـ في نياية البيت الفعؿ 
نما أضاؼ  كتىنىكُّره عف المعتاد  ، كذاؾ ما نمحظو في البيت إذ لـ يكتؼ بكصؼ النجكـ باالنصراؼ ، كا 

  َاالنصراؼ إلييا الكصؼ/ اسبطرت الداؿ عمى اإلسراع في 
ف كانكا قد استخدمكا أمثػاؿ ىػذه الكممػات الطكيمػة ، فػتنيـ  مف ذلؾ ندرؾ أف الشعراء األربعة، كا 
نمػا كػانكا مػدركيف أف زيػادة المبنػى تتسػاكؽ كزيػادة المعنػى  لـ يخرجكا بيا إلى حيػث الثقػؿ كاإلغػراب ، كا 

 كلو : كمف ىذا المنطمؽ يمكف لنا مناقشة ما عاب بو الركاة زىيرنا  في ق

ـْ ُيَكثِّػػػػػػػػْر َ ِنيَمػػػػػػػػةً   َتِقػػػػػػػػٌي َنِقػػػػػػػػٌي َلػػػػػػػػ
 

   (ٖ)ِبَنْيَكِة ِذي ُقْرَبى َو ال ِبَحَقمَِّد  
                                                 

، كجنػاء :  ُٖٕـ دار الكتػب العمميػة ص ُِٗٗىػػ/ُُّْ/ُنتمرم تحقيػؽ د/فخػر الػديف قبػاكة طػ شعر زىير صػنعة األعمػـ الشػُ 
  َالناقة الغميظة الضخمة ، جمعد : صمبة شديدة  

   َ  ُِٗ – ُُِ/ّػ انظر مادتٍي جعد كجمد في لساف العرب ِ
  َ  ِٖٔ/ّػ ابف جني : الخصائص ػ سابؽ ػ ّ
  َكص كىي الناقة الفتية ، خكص العيكف : غائرة مف اإلعياء ، القبلئص : ـ/قم ُْٔػ ديكاف كعب ص ْ
  َ  ُِِػ شرح ديكاف كعب بف زىير بركاية السكرم ػ سابؽ ػ ص ٓ
  َـ ػ األنجمك المصرية  ُٖٕٗ/ٔط – ُْٖػ د/ إبراىيـ أنيس : مف أسرار المغة ص ٔ
  َ  ُُٔػ ديكاف الحطيئة ص ٕ
  َ  َُٗػ شعر زىير ص ٖ
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مف كحشي الكبلـ كغريبو الباعث عمػى الثقػؿ بسػبب زيػادة مبناىػا، يقػكؿ أبػك ىػبلؿ  حقّمدفقد عٌدكا كممة 
ميؽ ، كقالكا: ليس فػي قػكؿ زىيػر أنكػر العسكرم عف رأم ىؤالء الركاة " فاستبشعكا الحقٌمد كىي السي  الخي

نمػػا نجػػد ليػػا دالالت أخػػرل منيػػا: ُمنػػو ") ( ، كالكممػػة ال تقتصػػر عمػػى الداللػػة التػػي ذكركىػػا كحػػدىا، كا 
ـٌ داللػة أخػرل أعػـ كأشػمؿ ، ىػي داللػة اآلثػـ ) ( ككميػا دالالت مطمكبػة فػي سػياؽ ِالضٌيؽ كالبخيؿ، كثىػ

الشػعراء يقكمػكف بػو كىػـ يبػدعكف القصػيدة، أك مػف ىػـ  نفييا عف الممدكح، كذاؾ أمر يشير إلى ما كاف
كزىير المنتمي إلى مدرسة شعرية عيرفت بالتيذيب كالتنقيح كالتثقيؼ، كدقة االنتقاء بيف بدائؿ مطركحػة 
ينتقي منيا ما يراه مكائمنا ألعراؼ اإلبػداع الػذم يمارسػو، كألنػو الشػعر ذك المبنػات المغكيػة، فػتف االنتقػاء 

ىكننػػا بػػاليكامش الدالليػػة التػػي تكتسػػبيا الكممػػة عبػػر تاريخيػػا فػػي االسػػتعماؿ، كمكانيػػا فػػي آنئػػذ يكػػكف" مر 
( ككػػؿ ذلػػؾ نػػراه فػػي الكممػػة ّالسػػياؽ، كمرتبطنػػا بالبنيػػة اإليقاعيػػة كمػػدل مكاءمتيػػا ليػػذه المفظػػة أك تمػػؾ )

  َالتي عابيا الركاة عمى زىير  
( لكجػدنا ْتبرنا مع ابف فارس أف البلـ زائدة )كاع حقدإننا إذا أرجعنا الكممة إلى الجذر الثبلثي  

مساؾ العداكة في القمب ، أما الكممة المزيدة بالبلـ فقد زادت عمى ذلؾ  داللتيا محصكرة في الضغف ، كا 
الػػدالالت السػػابقة ؛ ألف زيػػادة المبنػػى تسػػتدعي بالضػػركرة زيػػادة فػػي المعنػػى كمػػا أننػػا إذا جردنػػا الكممػػة 

دناىا تمثػؿ الشػطر الثػاني مػف تفعيمػة البحػر الطكيػؿ مػع القػبض الػذم دخػؿ المعيبة مف حرؼ الجر لكج
عمييػػا بحػػذؼ الخػػامس السػػاكف ، ككػػؿ ذلػػؾ يعنػػي التػػكاؤـ بػػيف البنيػػة اإليقاعيػػة كالبنيػػة المغكيػػة ، ككػػذلؾ 

  َالتكاـؤ بينيا كبيف الدالالت التي يستدعييا السياؽ 
ذا كاف طكؿ الكممة ، أك زيػادة مبناىػا البلفػت   لمنظػر مظيػرنا مػف مظػاىر اإلغػراب ، فػتف ثمػة كا 

مظػػػاىر أخػػػرل غيػػػر ذلػػػؾ يمكػػػف أف تػػػؤدم إلػػػى مثػػػؿ ىػػػذا اإلغػػػراب ، منيػػػا الكممػػػات األعجميػػػة ؛ ألنيػػػا 
تستدعي في المتمقي خبرة كبيرة بالمغػة التػي يقػرأ بيػا الشػعر ، كمعرفػة الػدخيؿ فييػا مػف األصػيؿ ، ككػؿ 

نسػػانية مػػف عبلقػػات التػػأثير كالتػػأثر ، تمػػؾ العبلقػػات التػػي ذلػػؾ يسػػتدعي اإللمػػاـ بمػػا بػػيف الحضػػارات اإل
  َتتضح أكثر ما تتضح في المغة التي ىي كسيمة التعامؿ كالتفاىـ بيف البشر 

كقػػػد مارسػػػت الحضػػػارة العربيػػػة اإلسػػػبلمية عبلقػػػات مػػػع مػػػا جاكرىػػػا مػػػف الحضػػػارات : الفارسػػػية  
لتي كانت تربطيا بيا أكاصر الجيرة أك التجارة ، كالبابمية كاليكنانية كالمصرية ، كغيرىا مف الحضارات ا

أك حتى الحرب ، كقػد " سػمكت المغػة العربيػة مسػمؾ غيرىػا مػف المغػات ، فاقترضػت قبػؿ اإلسػبلـ كبعػده 
ألفاظنا أجنبيػة كثيػرة ، كلػـ يجػد العػرب القػدماء فػي ىػذا غضاضػة أك ضػيرنا بمغػتيـ التػي أحبكىػا كاعتػزكا 

                                                 
  َ  ّٔاعتيف ػ سابؽ ػ ص ػ العسكرم : الصنُ 
  َـ ػ البابي الحمبي  ػ القاىرة  ُِٓٗىػ/ ُُّٕ/ ُط – ِٗٗ/ُػ الفيركز آبادم : القامكس المحيط ِ
  َ  ُِػ د/ محمد فتكح أحمد : شعر المتنبي : قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص ّ
  َـ  ََِِسكريا  –العرب  اتحاد الكتاب – ُْْ/ُػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ْ
  َ  ُِْػ د/ إبراىيـ أنيس : مف أسرار المغة ػ سابؽ ػ ص ٓ



 

111 

ػػػا بانتفػػػاء الحػػػرج عنػػػدما كجػػػدكا القػػػرآف الكػػػريـ يسػػػتخدـ الكثيػػػر مػػػف ( بػػػؿ إنيػػػـ قػػػد ازدادك ٓبيػػػا " ) ا اقتناعن
األلفػػاظ األعجميػػة ، كيعطييػػا شػػرعية الكجػػكد بػػيف ألفاظػػو ، بػػؿ إنػػو قػػد فػػتح البػػاب كاسػػعنا أمػػاـ مزيػػد مػػف 
األلفاظ األعجمية التي تـ تعريبيػا بكسػائؿ التعريػب المعركفػة كضػبط أكاخػر الحػركؼ ، أك زيػادة بعػض 

بؽ كالمكاحػػػػؽ عمػػػػى المفػػػػظ األعجمػػػػي ، أك إبػػػػداؿ أصػػػػكاتو بحػػػػركؼ عربيػػػػة ، أك باسػػػػتخداـ عمميػػػػة السػػػػكا
  َ( ُاالشتقاؽ )
كما كرد عند الشعراء األربعة مف األلفاظ األعجمية يؤكد عمػى حقيقػة االقتػراض، كأنيػا لػـ تقػؼ  

نمػا  نمػا امتػدت إلػى العصػر اإلسػبلمي الػذم لػـ يعػرؼ العزلػة، كا  انفػتح عمػى غيػره مػف عند الجاىمية ، كا 
الحضارات ليؤثر فييػا، أك يتػأثر بيػا، كربمػا كانػت الحضػارة الفارسػية أكثػر ىػذه الحضػارات التػي بػرزت 
فييا عمميات التأثير كالتأثر المغكم؛ ذلػؾ بسػبب القػرب المكػاني مػع الحضػارة العربيػة، أك لمتشػابو القػكم 

 الػروذؽما نجده عنػد أكس الػذم يسػتخدـ كممػة بيف صكتيات المغة العربية كنظيرتيا الفارسية، مف ذلؾ 
 ( في قكلو : ِ) رستوكأصميا بالفارسية 

ـٌ َرُكػػػػػػػػػوٌب َكَأنَّػػػػػػػػػُو  َنَيا َوْىػػػػػػػػػ  َتَضػػػػػػػػػمَّ
 

َـّ َجْنَبْيػػػػػِو اْلَمَخػػػػػاِرـُ َرْوَذُؽ    (ّ)ِإَذا َضػػػػػ
 

سطر فقد شبو الكٍىـ كىك الطريؽ العظيـ الذم ييركب كيكطأ عندما يشتمؿ عمى الناقة بالركذؽ كىك ال
  َ( ْالممتد ، كيقاؿ فيو : الرزداؽ كالرسداؽ كليس الرستاؽ )

 نمرؽكىك نكع مف الثياب ، ك َْ/ٖ ديباجكمما جاء مف األلفاظ المعربة عند أكس كذلؾ :  
نسبة إلى المرزباف بمعنى رئيس الفرس، أك  َُٓ/ُٗ والمرزبانيكىك الكسائد المبسكطة،  ََُ/ُ

 بيف الفارسية كالركمانية في المفظ كذلؾ في قكلو : ( كقد جمع أكس ٓحافظ الحدكد )

ـْ َتْجَرْب َوَباَع َلَيا   َوَقاَرَفْت َوْىَي َل
 

 (ٔ)ِمَف اْلَفَصاِفِص ِبالن مِّيِّ ِسْفِسيُر  
 

ييجك قكمنا أطاؿ المكث بينيـ، فمـ يصنعكا لو شيئنا مما دفعو إلى شراء العمؼ الذم تأكمو ناقتو كىك 
كىي فارسية معربة كأصميا بالفارسية إسبست ػ كالماؿ الذم دفعو ليذا العمؼ ىك  صالفصافالرطبة ػ 

( كيبدك أف تكظيؼ الكممة ٕكانت تيتخذ أياـ بني المنذر) صكىي ركمية بمعنى فمكس مف الرصا النميِّ 
كىي الثانية في ىذا السياؽ قد جاء مف خبلؿ رؤية ثاقبة لما تشير إليو مف دالالت في المعجـ العربي، 

دالالت تؤازر مف معناىا في السياؽ، فيي تشير في المغة إلى دالالت مثؿ:الخيانة كالعيب كالعداكة  

                                                 
  َ  ُِْػ د/ إبراىيـ أنيس : مف أسرار المغة ػ سابؽ ػ ص ُ 
  َدار الكتب العممية بيركت   ُٖٗٗ/ُط ُٖػ الجكاليقي : المعرب مف الكبلـ األعجمي تعميؽ خميؿ عمراف ص ِ
  َ   ٕٕػ ديكاف أكس ص ّ
 َـ دار المعارؼ َُٕٗ/ّط َّٕػ ابف السكيت : إصبلح المنطؽ تحقيؽ أحمد محمد شاكر كعبد السبلـ ىاركف صْ
 .   َُٓػ الجكاليقي : المعرب مف الكبلـ األعجمي ػ السابؽ ػ ص ٓ
  َ  ُْػ ديكاف أكس ص ٔ
 . َ   ُٔٓ -ُُٗػ الجكاليقي : المعرب مف الكبلـ األعجمي ػ السابؽ ػ ص ٕ
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شارة البيت  ىؤالء القكـ كمما جاء مف األلفاظ الفارسية المعربة عند إلى سكء أخبلؽ  ككميا تتساكؽ كا 
 :  (ُ)زىير كممة األرندج، أك اليرندج في قكلو عف ناقتو 

 ْيِو ُحرًَّة َأْرَحِبيَّةً َزَجْرُت َعمَ 
 

 َوَقْد َكاَف َلْوُف المَّْيِؿ ِمْثَؿ اْلَيَرْنَدِج  
 

كبالرغـ مما يمكف أف تتضمنو الكممة مف الغرابة لعجمتيا كثقميا بسبب طكليا النسبي   فتنيا    
مى الجسد ذات داللة عمى مراد الشاعر مف اإليحاء بمبلزمة الميؿ كظممتو ، حتى كأنو الجمد األسكد ع

 :  (ِ)كمف األلفاظ المعربة عند زىير كممة الديباج التي كردت في قكلو  َ
ـْ  ـْ َوَقْوًما َأْخَفُروُك  َفِ نَُّك

 

 َلَكالدِّيَباِج َماَؿ ِبِو اْلَعَماُء  
 

إنو يريد كصؼ ىؤالء القـك بالشرؼ كالرفعة ، كغيرىـ بالذلة كالضعة لنقضيـ العيكد ، كالممدكحكف 
بب يشبيكف الحرير ، كحسادىـ يشبيكف العباء ، ككىك ثياب مف الصكؼ الخشف ، فالحرير ليذا الس

َدْيَوباؼ : أشرؼ كأعز منو ، كالديباج ضرب مف الثياب الحريرية فارسي معرب ، كأصمو بالفارسية " 
 ِٓٓ/ْ ُمْيَرؽكتعني الكسادة ،  َِٔ/ٕ النمرؽ( كمف األلفاظ المعربة عنده: ّ" ) أي نساجة الجف

( كمف األلفاظ المعربة عند كعب ْكتعني صحيفة ، كقد تكممت بو العرب ، كربما خص كيتَّاب العيكد )
 : (ٓ)في قكلو كاصفنا ليمة   الطيالسةنجد كممة 

 َوَلْيَمِة ُمْشتَاٍؽ َكَأفَّ ُنُجوَمَيا
 

 َتَفرَّْقَف َعْنَيا ِفي َطَياِلَسٍة ُخْضِر  
 

كىي ضرب مف السفف ، كىي بالفارسية : بكزم  يقكؿ الحطيئة في كنجد عند الحطيئة لفظة البكصٌي 
 : (ٔ) ركاية السكرم كابف الشجرم لديكانو

 َوِىْنٌد َأَتى ِمْف ُدوِنَيا ُذو َ َواِربٍ 
 

 ُيَقمِّْص ِباْلُبوِصيِّ ُمْعَرْوِرٌؼ َوْرُد  
 

حذؼ بعضيا  كربما تصرؼ الشاعر في المفظ األعجمي عند تعريبو بتغيير بعض حركفو ، أك 
تماـ  جرينا عمى سنة العرب التي " تستعمؿ كثيرنا مف ألفاظ العجـ ، إذا احتاجت إليو إلقامة الكزف كا 

 : (ٖ)( ، كذلؾ ما نجده عند الحطيئة مف تصرفو في اسـ النبي سميماف عميو السبلـ ٕالقافية )
 ِفيِو الرَِّماُح َوِفيِو ُكؿ  َساِبَغةٍ 

 

 ْف ُصْنِع َسالَّـِ َجْداَلَء ُمْبَيَمٍة مِ  
 

فقد أراد بكممة سبلـ في نياية البيت نبي ا سميماف ، كىي كممة عبرانية ، كقد شاعت التسمية بيا  
  َعند العرب كالمسمميف ، بعد نزكؿ القرآف الكريـ تبركنا بيا كبغيرىا مف أسماء األنبياء 

                                                 
  َ  ُِٗزىير ص ػ شعر ُ 
  َ، فقد انفرد ىذا الشرح بالبيت كلـ يرد في الديكاف المعتمد عميو   ٕٕػ شرح ديكاف زىير ػ سابؽ ػ ص ِ
  َ   ِٕػ الجكاليقي : المعرب ػ سابؽ ػ ص ّ
 َمية ـ دار الكتب العمُٖٗٗ/ػ ُط ِِٕػ الخفاجي : شفاء الغميؿ فيما في كبلـ العرب مف الدخيؿ تقديـ د/محمد كشاش ص ْ
  َ  ُٖٖػ ديكاف كعب ص ٓ
  َ  ْٔػ ديكاف الحطيئة ص ٔ
  َ  ُّٓػ القاضي الجرجاني : الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ػ سابؽ ػ ص ٕ
  َ  ُِٖػ ديكاف الحطيئة ص ٖ
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 المبحث الثاني : البنية الصرفية 
أبنية الكممػة عنػد شػعراء الصػنعة ؛ بغيػة الكقػكؼ عمػى كيفيػة تػكظيفيـ  يركـ ىذا المبحث دراسة 

لؤلنسػػػاؽ الصػػػرفية فػػػي بنػػػاء قصػػػائدىـ ، كىػػػذا مػػػا يعنػػػي أنػػػو سػػػكؼ يػػػدرس األفعػػػاؿ كأزمنتيػػػا كاألسػػػماء 
  َنيتيا إلى جانب دراسة األدكات كأب

 أواًل : القيـ الداللية لألفعاؿ : 
ة مػف حيػث إفػادة الػزمف إلػى ثبلثػة أقسػاـ ىػي الماضػي درج المغكيكف عمى تقسيـ األفعاؿ العربي 

كالمضػػػارع ثػػػـ األمػػػر ، كقػػػد قصػػػركا األكؿ عمػػػى مػػػا انصػػػـر زمنػػػو كانتيػػػى ، فػػػي حػػػيف جعمػػػكا األخيػػػريف 
خالصيف لمحاؿ كاالستقباؿ ، كذاؾ ما أشار إليو سيبكيو في قكلو مف الكتاب " كأما الفعػؿ فأمثمػة أيخػذت 

( ، 1لمػػا مضػػى ، كلمػػا يكػػكف كلػػـ يقػػع ، كمػػا ىػػك كػػائف لػػـ ينقطػػع " )مػػف لفػػظ أحػػداث األزمػػاف ، كبنيػػت 
كىػذا التقسػػيـ المبنػػي عمػػى الػػزمف يؤكػد عمػػى أف الميػػزة األساسػػية لمفعػػؿ ، التػي تفرقػػو مػػف االسػػـ كغيػػره " 

( الػػذم لػػو دكر كبيػػر فػػي تحديػػد الداللػػة المػػرادة مػػف اسػػتخداـ أيػػة ِتكمػػف فػػي أنػػو يعبػػر عػػف الػػزمف " )
  َفعاؿ كاألسماء صيغة مف صيغ األ

كالبحػػث عػػف القػػيـ الدالليػػة لؤلفعػػاؿ فػػي سػػياؽ الػػنص الشػػعرم عنػػد ىػػؤالء الشػػعراء قػػد اقتضػػى  
التكجػػو نحػػك أسػػمكب المقارنػػة بيػػنيـ عمػػى أسػػاس اسػػتخداماتيـ لمصػػيغ الفعميػػة فػػي مطمػػع قصػػائدىـ؛ ألف 

تبػيف مػف مطالعػة  البحث في كؿ ما أنتجكا مف شعر سػكؼ يخػرج بالبحػث عػف اإلطػار المحػدد لػو، كقػد
 دكاكينيـ تفكؽ الفعؿ الماضي عمى المضارع كاألمر، كذلؾ عمى النحك التالي : 

 األمر المضارع الماضي الشاعر

 النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد

 .%َّٕ ِ .%َّٕ ِ %ُ.ّٓ ُٗ أكس

 .%َْٗ ٓ ػ ػ %ُ.َّ ُٗ زىير

 .%َّٕ ِ .%َٔٓ ّ %ٓ.ِْ ُّ كعب

 .%َُ ِ .%َْ ٓ %ٔ.ِٕ ّْ الحطيئة
 

كقد قصر البحث ىذا اإلحصاء عمى األفعاؿ الكاقعة في صدر البيت األكؿ حيث ال تسبقو أمّّ مف 
كنظرنا النحصار دائرة الفعؿ الماضي الزمنية في الحدث المنتيي؛ فقد تبيف لمباحث  َاألدكات المغكية 

الفعؿ قد تراكحت بيف حديث الشاعر عف أف البدايات التي بدأ بيا الشعراء قصائدىـ مستخدميف ىذا 
ًلوى بحبيا مما أفقده  قمبو كقد عانى ما عاناه مف الحب، كتفجعو لفراؽ المحبكبة التي خمَّفتو كراءىا كقد كى

 رشده، ثـ شاءت لو األقدار أف يفيؽ مف ىذا السٍُّكر، مف ذلؾ قكؿ أكس :  
 َصػػػػػػػػَحا َقْمُبػػػػػػػػُو َعػػػػػػػػْف ُسػػػػػػػػْكرِِه َفتَػػػػػػػػَأمَّالَ 

 

ِـّ َعْمػػػػػػٍر ُمػػػػػػَوكَّال  َوَكػػػػػػافَ    (ّ)ِبػػػػػػِذْكَرى ُأ
 

                                                 
   ُِ/ُػ سيبكيو : الكتاب ػ سابؽ ػ ُ 
 ـ ُٖٔٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  ِٔػ مالؾ يكسؼ المطمبي : الزمف كالمغة ص ِ
   َ  ِٖػ ديكاف أكس ص ّ
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 كقكؿ زىير بف أبي سممى : 

 (1)َوَأْقَفػػػَر ِمػػػْف َسػػػْمَمى التََّعػػػاِنيُؽ َفالثِّْقػػػُؿ     َصَحا اْلَقْمُب َعْف َسْمَمى َوَقػْد َكػاَف ال َيْسػُمو
 

 كمف التعبير عف سيطرة ذكرل المحبكبة عمى الشاعر قكؿ كعب بف زىير : 

 ِمػػػػػْف ُحػػػػػبِّ َلْيَمػػػػػى َتُعػػػػػوُدِني َأَبػػػػػْت ِذْكػػػػػَرةٌ 
 

ػػػى ِإَذا ُقْمػػػُت َأْقَصػػػرَا    (ِ)ِعَيػػػاَد َأِخػػػي اْلُحمَّ
 

 كعف ارتحاؿ المحبكبة يقكؿ الحطيئة :

َِاالً   َنَأْتػػػػػػػػػػػػػػػَؾ ُأَماَمػػػػػػػػػػػػػػػُة ِإالَّ ُسػػػػػػػػػػػػػػػ
 

 (ّ)َوَأْبَصػػػػػْرَت ِمْنَيػػػػػا ِبَغْيػػػػػٍب َخَيػػػػػااَل  
 

، كفاعمػو / قمبػو ، القمػب  صػحاالفعؿ الماضي فتننا نمحظ تكحد البداية عند أكس كزىير  ، حيث البدء ب
، كأمػػػا الداللػػػة الزمنيػػػة لمماضػػػي ، فيػػػي االنتيػػػاء ، بينمػػػا تشػػػير الداللػػػة المغكيػػػة إلػػػى انكشػػػاؼ الشػػػيء ؛ 

( ، كمف ثـ قرف أكس بيف الصحك كالسٍُّكر ، بينمػا قػرف زىيػر بػيف ْكلذلؾ كاف الصحك خبلؼ السٍُّكر )
اإلفاقػػة كاالنتبػػاه ممػػا سػػيطر عمييمػػا ثػػـ انكشػػؼ   كالمبلحػػظ أف الصػػحك كحػػب سػػممى ، ككبلىمػػا يعنػػي 

داللة الماضي تستدعي المركر بمراحؿ زمنية ثبلثة ، األكلى :  ما قبػؿ الصػحك حيػث االنػدماج كالفنػاء 
فػي حػػب المػػرأة ، ك الثانيػػة حػػاؿ الصػػحك كاإلفاقػػة مػػف ىػذا السُّػػٍكر ، كأمػػا الثالثػػة ، فيػػي مػػا بعػػد الصػػحك 

ا كقد أخذ نفسػو بالتأمػؿ فػي حالػو بعػدما كػاف قمبػو منشػغبلن بػأـ عمػرك ، كأمػا زىيػر فيبػدك كنرل فييا أكسن 
أنو استطاع اإلفاقة مف ىذا الحب الذم لـ يكف مف قبؿ بقادر عمى سمكانو ؛ ألنيا ارتحمت عنػو ، كمػف 

  َثمة فقد ارتحؿ قمبو عنيا 
بيػػػت كعػػػب الػػػذم يبػػػدؤه بالفعػػػؿ  ىػػػذه الحالػػػة مػػػف الحػػػب كالشُّػػػغؿ بػػػو ثػػػـ اإلفاقػػػة منػػػو نجػػػدىا فػػػي 
بداللتػػػو الزمنيػػػة عمػػػى االنتيػػػاء كثبػػػات القمػػػب عمػػػى الحالػػػة الجديػػػدة التػػػي أحػػػدثيا الػػػزمف  أبػػػتالماضػػػي 

المنصػػػـر ، كداللتػػػو عمػػػى الػػػرفض كاإلصػػػرار الػػػذم يمارسػػػو تػػػذكر حبيػػػا عميػػػو ، إذ يعػػػاكده كمػػػا يعػػػاكد 
ػػو ، بينمػػا يشػػير الحطيئػػة بػػالزمف الماضػػي مػػع مػػ ادة النػػأم إلػػى عػػدـ خمػػك قمبػػو مػػف أمامػػة المحمػػكـى مرضي

  َبرغـ ارتحاليا كىجرانيا ؛ ألنو ما يزاؿ يسأؿ عنيا بؿ كيعكده عمى الغيب منيا خياليا 
سػػف تكظيػػؼ الػػداللتيف : الزمنيػػة كالمغكيػػة لمفعػػؿ   ذا كػػاف الشػػعراء األربعػػة قػػد اجتمعػػكا عمػػى حي كا 

"  أبػػىيـ ، مػػف ىػػذه الصػػيغ نجػػد مػػادة " الماضػػي ، فتننػػا نجػػد بعػػض صػػيغ الفعػػؿ الماضػػي مشػػتركة بيػػن
( ، كمػػف صػػيغ الماضػػي التػػي ٓبػػداللتيا عمػػى الػػرفض كاإلبػػاء مكػػررة عنػػد زىيػػر ككعػػب ، ثػػـ الحطيئػػة )

ا ػ المادة المغكية  التػي تػرتبط بانػدراس الػديار كامّْحػاء أثرىػا  عفاجاءت مشتركة عند ىؤالء الشعراء ػ أيضن
  َ( ٔعند كؿ مف زىير كالحطيئة )

                                                 
  َ  ُّػ شعر زىير ص ُ 
  َ  ُٗػ ديكاف كعب صِ
  َ  ِْٕػ ديكاف الحطيئة ص ّ
  َ  ّّٓ/ّػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة ْ
  َ  ّّّ/ُ،  ِّْ/ُ، الحطيئة :  ُٗ/ُ، كعب :  ِٕٗ/ُػ انظر مادة أبى عند زىير : ٓ
  َ  ُّٓ/ُ،  ُُّ/ُ،  ُٗ/ُكالحطيئة  ُِِ/ُػ انظر مادة عفا في صدر قصائد زىير ٔ
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  ُنبِّْئػػتُ الػػدالالت التػػي تنتجيػػا صػػيغة الماضػػي فػػي بػػدايات القصػػائد عنػػدىـ داللػػة اإلخبػػار:  كمػػف 
( كتسػتدعي ىػذه األفعػاؿ ِ) عنػد الحطيئػة تبينػتعند زىير، ك  ُأْخِبْرتُ ( ك1عند أكس ) زعْمُتـْ  ، حِسْبُتـْ 

ذم يشػير إلػى تقريػر دالالت أخرل مثػؿ العمػـ كاإلحاطػة، كالتثبػت كغيرىػا ممػا يػدكر فػي فمػؾ اإلخبػار الػ
ذا كانػػت داللػػة الماضػػي الزمنيػػة منصػػرفة إلػػى انتيػػاء الحػػدث، كبقائػػو أثػػرنا بعػػد  مػػراد الشػػاعر كتككيػػده، كا 

، ككػػؿ ذلػػؾ يعنػػي استحضػػار المتمقػػي رعػػيف فػػتف داللػػة المضػػارع الزمنيػػة تتكجػػو نحػػك الثبػػات كاالسػػتمرا
ذا البيعد الذم يؤكد عمى دكر السياؽ فػي لمحدث كأنما يحدث أمامو برغـ بعد البكف بينو كزمف القكؿ، ى

  َاستخبلص الداللتيف: الزمنية كاإليحائية لمفعؿ المضارع 
كشػػؼ الجػػدكؿ السػػابؽ عػػف تخمػػؼ المضػػارع عػػف الماضػػي فػػي بػػدايات القصػػائد ؛ك ذلػػػؾ ألف  

ر الشاعر يريد أف يحكي حكاية ربما كاف ىك بطميا كمكجو أحػداثيا ، كربمػا كػاف غيػره البطػؿ ، كالشػاع
ىك الذم يقكـ بالحكاية عنو ، كمف ىذا المنطمؽ التمس البحث عمة تخمؼ صيغة المضارع عف صيغة 
الماضي ، بؿ إف زىيرنا لـ يستخدـ صيغة المضارع في صدر قصائده الميـٌ إال بيتنا كاحدنا صدَّره بالفعػؿ 

ؿ ، كمع ذلؾ ففيو نقص مف أكلو :  المضارع ستيرحى

 َصػػػػػػػػػػػاِئِديَسػػػػػػػػػػػُتْرَحُؿ ِبػػػػػػػػػػػاْلَمِطيِّ قَ 
 ِعُمْف/متفاعمف/متفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاعمف

 

 َحتَّػػػػػػػى َتُحػػػػػػػؿَّ َعَمػػػػػػػى َبِنػػػػػػػي َوْرَقػػػػػػػاِء  
 (ّ)ُمْتػَفػاِعمػػػػػػْف /ُمَتَفػػػػػاِعُمف/ ُمْتَفاعػػػػػؿْ 

 

فاألبيات مف بحر الكامػؿ؛ كلػذا يبػدك أنػو قػد سػقطت مػف أكؿ البيػت كممػة تمثػؿ الفاصػمة الصػغرل التػي 
ف فػي الػكزف العركضػي السػابؽ كربمػا كػاف الػنقص فػي عمى النحػك المبػي مُتَفَاتبدأ بيا الكحدة العركضية 

  َكما جاء في ىامش التحقيؽ لمركايتيف  أبَدا، أك إنيبداية البيت ىك كممة 
 جاء المضارع متصدرنا بيتيف فذيف يمثؿ كؿّّ منيما يتيمنا عند أكس  يقكؿ في أكليما  :  

 ُيَبْصِبْصػػػػػػػػَف ِباأَلْذَنػػػػػػػػاِب َحػػػػػػػػْوَؿ َلَباِنػػػػػػػػوِ 
 

 (ْ)ى َلبَّػػػػػػاِتِيفَّ اْلَخَصػػػػػػاِئال َتَخػػػػػػاُؿ َعَمػػػػػػ 
 

كاستخداـ الفعؿ بيذه الصيغة الرباعية المضعفة مع داللة الزمف المضارع عمى االستمرار يصكر حركة 
أذناب الكحكش حكؿ الفرس ، كقد أخرجت ألسػنتيا حتػى لكأنيػا تبػدك لعينػٍي النػاظر كقطػع المحػـ ، كأمػا 

المضػارع المسػبكؽ بػأداة االسػتقباؿ ػ السػيف ػ ، ليػدؿ بيػا المكضػع الثػاني فقػد اسػتخدـ فيػو أكس صػيغة 
 عمى االستمرار كالتجدد ، يقكؿ :

ـُ ِباْلَمػػػػػػػػػػػاِء اْلَقػػػػػػػػػػػرَاِح ِإَلػػػػػػػػػػػْيُكـُ   َسػػػػػػػػػػػَأْرُق
 

ـُ   ـْ ِإْف َكػػػػاَف ِلْمَمػػػػاِء رَاِقػػػػ  (ٓ)َعَمػػػػى َنػػػػْأِيُك
 

                                                 
  َ  َٖ/ُ،  َٓ/ُ،  ْٕ/ُ،  ٗ/ُػ ديكاف أكس : ُ 
  َ  َّٖ/ُ، ديكاف الحطيئة  ِٕٔ/ُػ ديكاف زىير ِ
  َ  ُّٖ، كىي عينيا ركاية شرح ديكانو صنعة ثعمب ص  َِّػ ىذه ركاية األعمـ الشنتمرم ص ّ
  َالذبح ، الخصائؿ : قطع المحـ  ، المبات : جمع لبة كىي مكضع  ّٗػ ديكاف أكس ص ْ
  َ  ُُٔػ السابؽ ص ٓ
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مػادة القػكؿ  كجاء استخداـ الفعػؿ المضػارع فػي صػدر ثػبلث قصػائد عنػد كعػب ، اثنػاف منيػا جػاءا عمػى
المسػػندة إلػػى ضػػمير اآلخػػر ، عمػػى حػػيف جػػاء فػػي الثالثػػة مسػػندنا إلػػى ضػػمير األنػػا ، حيػػث يفتخػػر فيػػو 

 ( :1برعايتو لؤلمانة، كطيارتو مف الخيانة؛ معمبلن ذلؾ بأف الخائف يتنكب طريؽ الرشاد  يقكؿ كعب )

 َأْرَعػػػػى اأَلَماَنػػػػَة ال َأُخػػػػوُف َأَمػػػػاَنِتي
 

وَف َعَمػػ  ُِ ْنَكػػِب ِإفَّ اْلَخػػ  ى الطَِّريػػِؽ اأَل
 

كالفخر الذاتي ىنا يستدعي ديمكمة الكصؼ كاستمراريتو ؛ كلذلؾ كثؼ الشاعر مف صيغة المضارع في 
ا ثبلث مرات ، أما العجز فقد جاء غيٍفبلن مف  الصدر ضمير المتكمـ الذم سيطر عمى الصدر أيضن

  َثبات كالديمكمة ؛ ألنيا تستدعي ال ب فاألفعاؿ ؛ ألنو ينص عمى حكمة أكدىا 
كقد استخدـ الحطيئة صيغة المضارع في صدر خمس قصائد اثناف منيا بمادة القكؿ المسند  

 : (ِ)إلى ضمير اآلخر ، كأما الثبلثة األخيرة فقد تراكح المسند إليو بيف الذات كالندل 
 َيِعيُش النََّدى َما َعاَش َعْمُرو ْبُف َعاِمرٍ 

 

 ْفُس َعْمٍرو َتَولَِّت َوَولَّى النََّدى ِإْف نَ  
 

فاستخداـ صيغة المضارع ىنا مع مادتيا المغكية يعيش التي تشير إلى الديمكمة كاالستمرار   
يصكر حالة التأمؿ المسيطرة عميو كالرغبة في ديمكمة حياة الممدكح ؛ الرتباط الجكد كالندل بيا ، 

  َكفناؤىا يستدعي القضاء عمى رغبتو المأمكلة في الكـر 
أما الفعؿ األمر فقد كاف أكثر استخدامنا عندىـ ، ككانت كؿ صيغو مسندة إلى المخاطىب  

ـٍ . أبمٍغ . تأمؿ" ) ( أما باقي ّالمفرد ، كدارت داللة ثمافو منيا حكؿ : العمـ كاإلخبار " سائٍؿ . تعم
 :  (ْ)الصيغ ، فقد دارت حكؿ دالالت : الكداع كاالرتحاؿ كالتكقؼ ، مف ذلؾ قكؿ أكس 

اِرـِ الالَّحي  َودِّْع َلِميَس َوَداَع الصَّ
 

 ِإْذ َفنََّكْت ِفي َفَساٍد َبْعَد ِإْصاَلح  
 

 : (ٓ)كقكؿ زىير 
ـُ  ـْ َيْعُفَيا اْلِقَد  ِقْؼ ِبالدَِّياِر الَِّتي َل

 

ـُ    َبَمى َوَ يََّرَىا اأَلْرَواُح َوالدَِّي
 

 : (ٔ)كقكؿ الحطيئة 
ـَ َفِ فَّ اْلَما  َؿ َيْجَمُعوُ ِسيِري ُأَما

 

ْدَباِري  ْقَباِلي َواِ    َسْيُب اإِلَلِو َواِ 
 

فالداللة الزمنية في صيغ األمر ىذه ماثمة في طمب حدكث أمر لـ يحدث لحظة التكمـ ، مما 
  َيعني إعداد ذىف المخاطب لمقياـ بما ييطمب منو 

                                                 
   َ  ُُٔ/ُ،  ُُٓ/ُ، كانظر :  ُٕٖػ ديكاف كعب ص ُ 
  َ  ّّٖ/ُ،  ّّٓ/ُ،  ُّّ/ُ،  ِِٗ/ُ، كانظر :  َُّػ ديكاف الحطيئة ص ِ
  َ  ِٖٗ/ُ، ديكاف الحطيئة  ُٕٖ/ُ، ديكاف كعب  ٕٗ/ُ،  ْٗ/ُ،  َٗ/ُ، شعر زىير  ْٗ/ُػ ديكاف أكس ّ
  َ ُّػ ديكاف أكس ص ْ
  َ  ََُػ شعر زىير ص ٓ
  َ  ِّٔػ  ديكاف الحطيئة ص ٔ
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 ثانًيا : القيـ الداللية لممشتقات :
ة المتجردة مف الزماف ، كىي صيغ قياسية مأخكذة مف المشتقات مجمكعة مف الصيغ المغكي

غيرىا ، ككجكدىا في أية لغة يساعد عمى نمكىا كثرائيا ، كلما كانت المغة العربية " لغة اشتقاقية 
 َ( ُفاالشتقاؽ فييا نظير النحت في المغات اليند أكركبية ، كىك الركح التي تحيا بيا " )

ا إلى الداللة عمى الثبات كاالستمرار ؛ كلذلؾ عبر عنيا كتجرد المشتقات مف الزمف يؤدم بي 
 : (ِ)الككفيكف بأنيا الفعؿ الدائـ رعاية إليحاءاتو الداللية التي يحددىا االستعماؿ ، فعندما يقكؿ أكس 

 ُىَو اْلَواِىُب اْلِعْمَؽ َعْيَف النَِّفيػ
 َنِجيٌم َمِميٌم َأُخو َمْأِقطٍ 

 

 َواِىِب ػِس واْلُمَتَعمِّي َعَمى الْ  
  اْلَغاِئبِ ِنَقاٌب ُيَحدُِّث بِ 

 

نراه يستخدـ اسـ الفاعؿ أربع مرات في سياؽ امتدح فضالة مما يعني رغبتو في اإلفادة مف داللة اسـ 
نما  الفاعؿ عمى استمرار ك ديمكمة ىذه الصفات عند فضالة ، ك اليقنع بصيغ اسـ الفاعؿ كحدىا  كا 

الدالة عمى ما تدؿ عميو صيغ اسـ الفاعؿ مع المبالغة في  ػ ػ نجيم ، مميميجيء بصيغ المبالغة 
 : (ّ)الحدث ، كيقكؿ زىير في رثاء سناف بف حارثة 
نِّي َلُمْيٍد ِمْف َثَناٍء َوِمْدَحةٍ   َواِ 

 

 ِإَلى َماِجٍد ُتْبَغى َلَدْيِو اْلَفَواِضُؿ  
 

ليدرؾ مكانة المرثىى  فيك يستخدـ اسـ الفاعؿ ثبلث مرات الستحضار الصكرة أماـ المتمقي ؛
 ُمْيدٍ الذم ييديو الثناء كالمدح ؛ ألنو صاحب مجد دائـ كتيطمب صنائعو الجميمة ، فداللة المشتقات : 

 :  (ْ) ، تستدعي الديمكمة كاالستمرار  ، كيقكؿ كعب عف نفسو الفواضؿ.  ماجد. 
 َعاَل َحاِجَبيَّ الشَّْيُب َحتَّى َكَأنَّوُ 

َِاِمراً َفَأْصَبْحُت اَل َأْبتَ   اُع ِإالَّ ُم
 

 ِظَباٌء َجَرْت ِمْنَيا َسِنيٌم َوَباِرحُ  
 َوَما َبْيُع َمْف َيْبتَاُع ِمْثِمَي رَاِبُم 

 

لقد أصابو الشيب بالقمؽ كالحيرة عندما يتعامؿ مع البائع الذم يشعر أف بيعو ىذا الرجؿ المسف 
نا تتآزر داللة اسـ الفاعؿ عمى الثبات سيصيب تجارتو بالكساد ؛ ألنو يشترم بتأفٍّ / مؤىامرنا كى

 ةكاالستمرار مع الداللة السياقية التي تبرز غضب البائع مف ىذا الرجؿ المسف ، كمف ثـ تدؿ صيغ
 :  (ٓ)اسـ الفاعؿ عمى سكء حاؿ كعب مع اآلخر ، كىذا السكء نممحو في قكؿ الحطيئة 

فقد كظؼ اسـ الفاعؿ ػ نائينا ػ في البيت الثاني ؛ ليكجعيـ بالمكـ ؛ إذ لـ تجده دعكتيـ إال مزيدنا مف 
 َيعكم مف سكء الحاؿ في ديارىـ الذم تعداه إلى كمبو ، فيك  سكء الحاؿ

                                                 
   َ  ّٔػ عمر أككاف : المغة كالخطاب ػ سابؽ ػ ص ُ 
  َ ُِػ  ديكاف أكس ص ِ
   َ، الفكاضؿ جمع فاضمة كىي الصنيعة العظيمة  ِٓٔػ شعر زىير ص ّ
  َ  ُٗٔػ ديكاف كعب ص ْ
  َ  ّٖػ ديكاف الحطيئة ص ٓ

ـْ َأُؾ َناِئًيا َفَدَعْوُتُموِني           ِبَي الَمَواِعُد والد َعاءُ  َفَجاءَ  أََل
ـْ َفَتَرْكُتُموِني         ـْ َأُؾ َجاَرُك ـْ ُعػػػػَواءُ  أََل   ِلَكْمِبي ِفي ِدَياِرُكػػػػ
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ذا كانت داللة اسـ الفاعؿ متكجية نحك ديمكمة الحدث كثباتو مع استحضار صكرتو كصكرة   كا 
 صاحبو ، فتف صيغ المبالغة تنتج الدالالت ذاتيا مع المبالغة في الحدث ، يقكؿ أكس : 

 اَل زَاَؿ َرْيَحػػػػػػػػػػاٌف َوَفْغػػػػػػػػػػٌو َناِضػػػػػػػػػػرٌ 
 

 (ُ)ٍؿ َىطَّػػػػػػاِؿ َيْجػػػػػػِري َعَمْيػػػػػػَؾ ِبُمْسػػػػػػبِ  
 

خػتـ بيػا  التػي ناضػرفػي نيايػة العجػز مكازنػة إيقاعيِّػا لكممػة  ىطَّػاؿإذ كػاف مػف المتكقػع أف تجػيء كممػة 
الصدر إذ جاء بزنة اسـ الفاعؿ، كلكنو صدع ىذا التكقػع كأتػى بيػا عمػى صػيغة المبالغػة؛ ليضػيؼ إلػى 

ا ىـر بف سناف : االستمرار كالديمكمة داللة المبالغة، كمثؿ ذلؾ نراه في قك   ؿ زىير مادحن
 َمُخػػػػػػػػوٌؼ َبْأُسػػػػػػػػُو َيْكػػػػػػػػأْلَؾ ِمْنػػػػػػػػوُ 

 

   (ِ)َعِتيػػػػػػػػػٌؽ اَل أَِلػػػػػػػػػٌؼ َو اَل سػػػػػػػػػئـو  
ذا كػاف نفػي المبالغػػة فػي الكصػػؼ بعػدـ السػػأـ ال يعنػي بالضػػركرة نفػي القميػػؿ منػو ، فػػتف سػياؽ المػػدح  كا 

 يستدعي مثؿ ىذه المبالغة ، كيصؼ كعب ناقتو بكثرة الصمت فيقكؿ :
 َصػػػُموِت الس ػػػَرى َخْرَسػػػاَء ِفيَيػػػا َتَمف ػػػتٌ 

 

 (ّ)ِلَنْبػػػػػػَأِة َحػػػػػػؽ  َأْو ِلَتْشػػػػػػِبيِو َباِطػػػػػػِؿ  
 

فصػػيغة المبالغػػة صػػمكت تػػدؿ عمػػى كثػػرة صػػمت ىػػذه الناقػػة ككأنمػػا قػػد أصػػابيا الخػػرس ، رغػػـ يقظتيػػا 
 كانتباىيا لما يحدث حكليا ، كيقكؿ الحطيئة :

 ِد ِجدَِّتػػػوِ َقػػػْد َأْخَمَفػػػْت َعْيػػػَدَىا ِمػػػْف َبْعػػػ
ـُ اْلَعػػػْنِس رَاِكُبَيػػػا  ِبَحْيػػػُث َيْنَسػػػى ِزَمػػػا

 

 َوَكػػػػػػذََّبْت ُحػػػػػػبَّ َمْمُيػػػػػػوٍؼ َوَمػػػػػػا َكػػػػػػَذَبا 
 (ْ)َوُيْصػػِبُم اْلَمػػْرُء ِفيَيػػا َناِعًسػػا َوِصػػَبا 

 

فقد أخمفت مكاعػدىا معػو ، كلػـ تكتػؼ بػذلؾ ، بػؿ راحػت تػتيـ حبػو ليػا بالكػذب ، ممػا أصػابو باإلحبػاط 
نسي فييا زماـ ناقتو ، كأصيب بالنعػاس كالتعػب أك الكجػع مػف السػير فػي الصػحراء ، حتى كصؿ حالة 

فػػي نيايػػة البيػػت ، كتتػػراكح داللتيػػا بػػيف األلػػـ ككػػؿ مػػا يػػدخؿ فػػي  وِصػػًباكصػػيغة المبالغػػة ىنػػا ىػػي كممػػة 
  َ( ٓىكامشو الداللية ، فالكىصىبي ىك المرض المبلـز الدائـ ، أك ىك الكجع  )

ذا كانػػت صػػيغة   المبالغػػة محكلػػة فػػي األصػػؿ عػػف اسػػـ الفاعػػؿ عنػػد إرادة المبالغػػة فػػي الحػػدث كا 
فػي بيػت  سػنيمفتنيا كثيرنا ما تيستعمؿ، كييػراد بيػا اسػـ الفاعػؿ، كذلػؾ عمػى النحػك الػذم رأينػاه مػف كممػة 

كعب، كقد تيستخدـ كيراد بيا اسـ المفعكؿ لتؤدم داللتو األصمية مف حيث اإلشارة إلى الحدث كمف يقع 
يػػو، أككصػػؼ المفعػػكؿ بالحػػدث كصػػفنا متجػػددنا ، كييضػػاؼ إلػػى ذلػػؾ داللػػة صػػيغ المبالغػػة التػػي تجمػػع عم

 بيف الديمكمة كاالستمرار كالمبالغة في الحدث كقكؿ أكس : 
ـُ َتْرَعػػػػى ِسػػػػَخاُلَيا  ِبَيػػػػا اْلِعػػػػيُف َوا رَا

 

 (ٔ)َفِطػػػػػػػيـٌ َوَداٍف ِلْمِفَطػػػػػػػاـِ َوَناِصػػػػػػػُؼ  
 

                                                 
  َ  َُٖػ ديكاف أكس ص ُ 
  َ، عتيؽ : كريـ كالمراد ىـر بف سناف ، ألؼّّ : ضعيؼ الرأم   ُِٓػ شعر زىير ص ِ
  َ  ٖٔػ ديكاف كعب ص ّ
  َ  ٕػ ديكاف الحطيئة ص ْ
 َ  َِٔ/ّ، كانظر : الفارابي : ديكاف األدب  ُِٓ/ٔػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة ٓ
  َجمع سخؿ كىك كلد الظبي   ، السخاؿ : ّٔػ ديكاف أكس ص ٔ
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كىػػػي صػػػيغة مبالغػػػة محكلػػػة عػػػف اسػػػـ المفعػػػكؿ مفطػػػـك ؛ ألنػػػو أراد أف  فقػػػد صػػػٌدر العجػػػز بكممػػػة فطػػػيـ
 السخاؿ كانت بيف مفطكـ كقريب مف الفطاـ ، ثـ بٍيفى بٍيف ، كقكؿ زىير :

 َفػػػػػػػػػػ َض َكَأنَّػػػػػػػػػػُو َرُجػػػػػػػػػػٌؿ َسػػػػػػػػػػِميٌب 
 

 (1)َعَمػػػػػػػى َعْمَيػػػػػػػاَء َلػػػػػػػْيَس َلػػػػػػػُو ِرَداُء  
 

 المطاردة كالمطاكلة ، كقكؿ كعب : أراد : كأنو مسمكب رداؤه ، أك عرياف لسقكط كبره مف شدة 
ػػػػػَفاُر َفِجْسػػػػػُمَيا  َحػػػػػْرٌؼ َتَواَرَثَيػػػػػا السِّ

 

َِاُد َخِطيػػػػػػُؼ    (ِ)َعػػػػػػاٍر َتَسػػػػػػاَوُؾ واْلفُػػػػػػ
 

فكممػػة خطيػػؼ فػػي نيايػػػة البيػػت محكلػػة عػػف اسػػػـ المفعػػكؿ مخطػػكؼ ، كىػػك مبالغػػػة فػػي كصػػؼ الناقػػػة 
 تخطفتيا الجف ، كقكؿ الحطيئة :بالضعؼ كاليزاؿ لكثرة السفر ، فيي تتمايؿ في مشيتيا كأنما 

 َرَشػػػػػػاٌش َكَغْرَبػػػػػػْي َىػػػػػػاِجِري  ِكاَلُىَمػػػػػػا
 

 (ّ)َلػػػػػػػُو َداِجػػػػػػػٌف ِبػػػػػػػاْلَكرََّتْيِف َعِميػػػػػػػُؼ  
 

فقػػد أراد مػػف كممػػة عميػػؼ فػػي نيايػػة البيػػت معمػػكؼ ، فيػػي محكلػػة عػػف اسػػـ المفعػػكؿ لمداللػػة عمػػى كثػػرة 
  َالدمكع كتفرقيا 

الشػعراء ، كليػا دالالتيػا السػياقية كاإليحائيػة صػيغة اسػـ التي بػرزت عنػد ىػؤالء  تكمف المشتقا 
التفضيؿ التي تنتج داللة الثبكت باعتبارىا مف األسماء ، إلى جانب ككنيا تشير إلى اشتراؾ أمريف فػي 

 ( : ْصفة كتفكؽ أحدىما عمى اآلخر فييا ، مف ذلؾ قكؿ أكس )
ْوُع اْلَكَعػػػػػػاَب َفػػػػػػِ نَُّيـْ   ِإَذا َأْبػػػػػػَرَز الػػػػػػرَّ

 َت الَّػػػػِذي َأْوَفْيػػػػَت َفػػػػاْلَيْوـَ َبْعػػػػَدهُ َوَأْنػػػػ
 َتَخيَّػػػػػػػػْرَت َأْمػػػػػػػػرًا َذا َسػػػػػػػػَواِعَد ِإنَّػػػػػػػػوُ 

 

ـْ َوَمْعِقػػػػػػُؿ    َمَصػػػػػػاٌد ِلَمػػػػػػْف َيػػػػػػْأِوي ِإَلػػػػػػْيِي
ػػػػػػػػػػؿُ   َأَ ػػػػػػػػػػر  ُمَمػػػػػػػػػػٌس ِباْلَيػػػػػػػػػػَدْيِف ُمَحجَّ
 َأَعػػػػػػػػػؼ  َوَأْدَنػػػػػػػػػى ِلمرََّشػػػػػػػػػاِد َوَأْجَمػػػػػػػػػُؿ 

 

أجمػػؿ ، كميػػا تشػػير إلػػى ثبػػات ىػػذه الصػػفات مػػف ناحيػػة ، فأسػػماء التفضػػيؿ : أغػػٌر . أعػػٌؼ . أدنػػى . 
ٍف تينسب إليو عمى غيره ممف يشاركو فييا مف ناحية أخرل    َكتفكؽ مى

 

                                                 
   َ  ُّّشعر زىير ص ػ ُ 
   َ، براىا السفار : أىزليا كثرة السفر كالترحاؿ ، تساكؾ : تتمايؿ مف الضعؼ   ٖٓػ ديكاف كعب ص ِ
   َ، الياجرٌم : البٌناء ، الغٍرب : الدلك الضخمة   ُٔٔػ ديكاف الحطيئة ص ّ
   َ، مصاد : أعمى الجبؿ كالجمع أمصدة كمصداف   ، الكعاب : الفتاة الناىد ٓٗػ ديكاف أكس ص ْ
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 المبحث الثالث : البنية الداللية :
كقػػؼ البحػػث فػػي المبحثػػيف السػػابقيف عنػػد حػػدكد دراسػػة المفظػػة مػػف حيػػث الشػػكؿ ، إلػػى جانػػب  

لكجية ػ  أما في ىذا المبحػث ، فتنػو يحػاكؿ أف يػدرس الكممػة مػف الػداخؿ دراسة بنيتيا الصرفية ػ المكرفك 
حيث البنية العميقة التي تنصرؼ نحك تحديد أىـ المحاكر الداللية التي ارتكزت عمييا المفردات المغكية 
ػا فػػي نتػاج شػعراء الصػنعة ، كخصكصػػية االسػتخداـ تسػتدعي القصػػدية  المسػتخدمة اسػتخدامنا مخصكصن

ف ًقبىميـ الختيار مفردات بعينيا ، كدكف غيرىا مما يمكف أف يشاركيا في الحيػز الػداللي الػذم كالتعمُّد م
تنتمي إليو ، كذاؾ أمر نابع مف التجارب الذاتية التي يمركف بيا ، فيي التي تكجييـ نحػك اختيػار تمػؾ 

  َ( ُالكممات دكف غيرىا )
محػددة تكجيات الشعراء نحػك أنسػاؽ دالليػة كالبحث يكلي عنايتو بالحقكؿ الداللية ؛ ألنيا تحدد  

دكف غيرىا، كألف دراسػتيا تيعػدُّ كسػيمة إجرائيػة بكاسػطتيا يمكػف الكقػكؼ عمػى أىػـ المحػاكر الدالليػة التػي 
مالت إلييا التجربة الشػعرية عنػد الشػعراء األربعػة ككانػت أبػرز الحقػكؿ الدالليػة عنػدىـ: الػزمف ك العمػر 

، كلػػف تكػػكف دراسػػة ىػػذه الحقػػكؿ مػػف خػػبلؿ دراسػػة الكممػػات معزكلػػة عػػف كالمػػكف كالحيػػكاف، ثػػـ الطبيعػػة
سياقاتيا بحيث تككف دراسة معجمية خالصػة تيفقػدىا إشػعاعاتيا كقيميػا؛ ألف األلفػاظ" فػي المعجػـ جثػث 
ىكامػػد ، كىياكػػؿ جامػػدة لػػيس بيػػا حػػراؾ ، كىػػي رمػػكز ألفكػػار ، أمػػا إف سػػمكنا المفػػظ فػػي الحػػديث فقػػد 

إف األلفػػاظ حيػػة أبػػدنا ال تعػػرؼ المػػكت، كمػػا ماتػػت إال عمػػى  َََف مجػػرل الحيػػاة أضػػحى جػػزءنا حيِّػػا مػػ
( كال يعنػػي ذلػػؾ الغػػض مػػف قيمػػة المعجػػـ كأىميتػػو، إنمػػا يشػػير إلػػى الكيفيػػة التػػي ِ) صػػفحات المعجػػـ "

يجػػب أف تػػتـ عمييػػا دراسػػة الكممػػات فػػي الػػنص األدبػػي؛ ألف المبػػدع ال يسػػتخدـ الكممػػة كيفمػػا اتفػػؽ لػػو، 
نما ي   َختارىا كاعينا بما يمكف أف تقكـ بو مف دالالت كا 

  أواًل : مفردات الزمف :
( تدكر في فمكو مجمكعة مف األلفاظ، تستقطب كؿ كاحدة منيا عػددنا آخػر ّالزمف حقؿ داللي) 

مف المفردات المغكية التي تعبر عف جزء مف الزمف الػذم تعاينػو، أك تشػير إليػو،كىي بػدكرىا تمثػؿ حيػزنا 
يكظفػػو الشػػاعر؛ ليعبػػر مػػف خبللػػو عػػف الػػزمف الػػذم يعيشػػو، كمػػدل عبلقتػػو بػػو، تمػػؾ العبلقػػة التػػي زمنيِّػػا 

ارتبطت في ذاكرة العربي القديـ بالخكؼ كالقمؽ إزاءه؛ بسبب مػا يػراه مػف أثػر كاضػح لمػزمف عميػو كعمػى 
و ػ دكره فػي كؿ ما حكلو؛ كلذلؾ عيػرؼ الػزمف أدبيِّػا عمػى أنػو" ميعطنػى مباشػر مػف معطيػات الكجػداف ػ كلػ

( التي دفعت العربي القديـ إلػى ربػط الػزمف بػالتحكؿ كالصػيركرة التػي تعنػي ْالحياة كاألفعاؿ اإلنسانية )
 َانعداـ الثبات كاالستقرار ،فكانت ىذه النظرة التي تحكـ عبلقتيـ بو 

                                                 
ُـّ داخمػػو مجمكعػػات لفظيػػة تػػرتبط ألفػػاظ كػػؿ كاحػػدة منيػػا بػػركابط دالليػػة خاصػػة ، حػػكؿ مفيػػـك ُ ػػػ الحقػػؿ الػػداللي ىػػك إطػػار عػػاـ يضػػ

   َـ   ُِٗٗ/ عالـ الكتب ْط ٕٗالحقكؿ الداللية انظر : الدكتكر  أحمد مختار عمر : عمـ الداللة ص 
 لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر  ُٗٓٗ/ِتر/ د/ زكي نجيب محمكد ط -بتصرؼ   ٔارلتكف : فنكف األدب ص ػ  تشِ
  َعالـ الكنب   ُِٗٗ/ْط ٕٗػ حكؿ تعريؼ الحقؿ الداللي انظر د/ أحمد مختار عمر : عمـ الداللة ص ّ
  َالقاىرة   ُِٕٗترجمة أسعد رزكؽ مؤسسة سجؿ العرب  ُٔػ ىانز ميرىكؼ : الزمف في األدب ص ْ
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ـه لقميػػؿ الكقػػت ككثيػػره ")  ذا كانػػت الداللػػة المغكيػػة لمػػزمف تشػػير إلػػى أنػػو " اسػػ دالالت ( فثمػػػة ُكا 
معجمية أخرل لدالة الزمف ليسػت ببعيػدة عػف مشػاعر العربػي القػديـ كأحاسيسػو إزاءه، منيػا : المػرض ، 

( التي ىي آفة تصيب الحيكانات أما إذا ارتبطت باإلنساف ِيقاؿ : رجؿ زًمفه أم : مبتمنى بيّْف الزمانة )
صػػػاحب القػػػامكس المحػػػيط  (   كذكػػػرّفاألصػػػؿ فييػػػا : الضػػػمانة ، كتكػػػكف الػػػزام مبدلػػػة مػػػف الضػػػاد )

( ك ال تخرج ىاتاف الداللتاف عف اإلطار العاـ لدالة الزمف ؛ إذ ْداللتيف أخرييف ىما : الحب كالعاىة )
 َ( ٓالحب داء عندما تيشربو فؤادؾ في قكؿ زىير )

كلػػـ تخػػرج اسػػتعماالت شػػعراء الصػػنعة ػ مكضػػكع البحػػث ػ عػػف ىػػذه الػػدالالت ، فقػػد كرد فػػي  
األلػػـ التػػي تعػػرض لمشػػعراء ، فالزمػػاف عنػػد زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى يػػرتبط بالماضػػي الػػذم سػػياقات الشػػدة ك 

حكل عددنا مف التجارب المبيجة ، كتذكرىا في المحظة الحاضرة يصيبو بالحسػرة كاألسػى عمػى افتقادىػا   
 : (ٔ)يقكؿ زىير ، كقد ىاجو تذكُّر صاحبتيو : ليمى كسممى بعد أف سبلىما 

 ْجَتِنػػػي َبْعػػػَد َسػػػْمَوةٍ َأرَاِنػػػي َمتَػػػى َمػػػا ىِ 
 َوَأْذُكُر َسْمَمى ِفي الزََّمػاِف الَّػِذي َمَضػى

 

 رًَّة َأَتَييَّمِ ػػػػػػػػػػػَ َمى مػػػْ ِر َليػػػْ َمى ِذكػػػعَ  
 ِم ػػػػػْوىَ ػػػػرََّة عَ ػػػػِ اُد اأَلسػػػػػَكَعْيَناَء َتْرتَ 

 

ركب الفعمي : عضَّ الزمػاف كقػد كرد ذلػؾ كيجيء الزماف مرتبطنا بالشدة كالقسكة كذلؾ مف خبلؿ ىذا الم
ا سناف بف أبي حارثة ، كذاكرنا ذبياف :   في قكلو مادحن

ـْ  ـَ ُذْبَيػػػػػػاَف ِإْذ َعػػػػػػضَّ الزََّمػػػػػػاُف ِبِيػػػػػػ  َأيَّػػػػػػا
 

ـْ ِمػػْف ِىيَشػػِة اْلُكػػَوِر    (ٕ)َكػػاَف اْلِغَيػػاَث َلُيػػ
 

يحاءاتو نجده عند ال  حطيئة في قكلو :ك ىذا المركب الفعمي الذم يربط الزماف بالعض كا 

 َوَنْحػػػػػػػػػػػػػػػػػُف َثاَلثَػػػػػػػػػػػػػػػػػٌة َوثَػػػػػػػػػػػػػػػػػاَلُث َذْودٍ 
 

 (ٖ)َلَقػػػػػْد َجػػػػػاَر الزََّمػػػػػاُف َعَمػػػػػى ِعَيػػػػػاِلي  
 

كلما كاف الزماف في العرؼ المغكم ييطمؽ عمى قميؿ الكقت ك كثيػره ، فػتف البحػث سػكؼ يبحػث 
لشعرم الػذم تػرد عف الكممات الدالة عمى الكقت مع البحث عف إشعاعاتيا الداللية داخؿ سياؽ النص ا

فيو ، كمف دراسة نتاج شعراء الصنعة األربعػة تبػيف لمباحػث كجػكد بعػض الثنائيػات المفظيػة التػي تنتمػي 
 إلى حقؿ الزمف ، كذلؾ عمى النحك التالي :

 

                                                 
  َ  ُٖٗ/ُّػ لساف العرب البف منظكر مادة زمف ُ 
  َ  ُُٕٔ/ٓػ الجكىرم : الصحاح  ِ
  َ  ِّ/ّػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة ّ
   َ  ِّْ/ْػ الفيركز آبادم : القامكس المحيط ْ
  َ  َِػ شعر زىير ص ٓ
  َسرار كىك المكضع الذم يجتمع فيو الماء فيصير نباتنا ، العيناء : الكاسعة العيف ، األسٌرة جمع  ُِٖػ السابؽ ص ٔ
  َ، الغياث : الغكث ، الييشة : اإلفساد ، اليكىر : جمع ىكرة كىي الميمؾ  ِْٗػ السابؽ ص ٕ
 ، الذكد : الثبلث مف اإلبؿ إلى العشر كىي مؤنثة ال كاحد ليا مف لفظيا  ِّٓػ ديكاف الحطيئة ص ٖ
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 الميؿ والنيار  ػ اليـو :
رتبػاط ( بػيف الميػؿ كالنيػار ، فػاألكؿ ضػد الثػاني ؛ الُتربط عبلقة التضاد ، أك تعاكس الداللة ) 

األكؿ بػالظبلـ ، كارتبػػاط الثػاني بالضػػياء ، كمؤنػث األكؿ ليمػػة ، كالعػرب تقػػكؿ : ليمػة لػػيبلء بمعنػى أنيػػا 
( ، كأمػا النيػار فيػك : ضػياء مػا بػيف طمػكع ِطكيمة شديدة صعبة ، كقيؿ ىي أشد ليالي الشير ظممػة )

  َ( ّالفجر إلى غركب الشمس ، كىك ضد الميؿ )
يار يتـ ذىنيِّا مف خبلؿ آلية تداعي المعاني، إذ يستدعي النقيض نقيضو كالجمع بيف الميؿ كالن 

كذلؾ ما يبرر الجمع بينيما في العنكاف السابؽ؛ ألف شعراء الصنعة األربعة لـ يجمعكا بينيما في سياؽ 
كاحد، بمو بيت كاحد، كما لكحظ عمى نتاجيـ الشعرم تفكؽ استخداـ لفظة الميػؿ عمػى لفظػة النيػار، بػؿ 

ف كاف قد استخدـ بعض األلفاظ المعبرة إف  شاعرنا كأكس بف حجر لـ يستخدـ لفظة النيار في شعره، كا 
  َعف ىذه الفترة الزمنية، كذلؾ عمى النحك الذم سأبينو فيما بعد 

كالرتبػػػاط الميػػػؿ بالظممػػػة التػػػي تيعػػػد مبعػػػث الخػػػكؼ فػػػي الػػػنفس لمػػػا يمكػػػف أف يحػػػدث فييػػػا مػػػف 
الميؿ في الذاكرة العربية بالخكؼ كالقمؽ مػف مصػير مجيػكؿ يزيػده ظػبلـ  المخاطر كالميالؾ ، فقد ارتبط

ػػا ربمػا بسػػبب طبيعػػة الحيػػاة العربيػة القديمػػة ، كمػػا كػػاف يسػيطر عمييػػا مػػف التنػػاحر  الميػؿ الحالػػؾ غمكضن
كالتنػػازع ألبسػػط األسػػباب ، كقػػد جػػاءت سػػياقات الميػػؿ عنػػد شػػعراء الصػػنعة متشػػحة بأحاسػػيس كػػؿٍّ مػػنيـ 

 ( :ْتكجسة خيفة ، كيجيء الميؿ ببرقو كرعده ليؤكد ىذه المشاعر )كمشاعره الم
 

 َيػػػػػا َمػػػػػْف ِلَبػػػػػْرٍؽ َأِبيػػػػػُت المَّْيػػػػػَؿ َأْرُقُبػػػػػوُ 
 

 ِفي َعاِرٍض كمِضيِء الصبم لمَّاِح  

فالجمع بيف الميؿ بظممتو كسككنو الذم يزداد كحشة كرىبة بحركة البرؽ كضيائو، كبيف الصػبح 
لػػة مػػف القمػػؽ كالتػػكتر التػػي تخػػرج ليمػػو ممػػا يفتػػرض بػػو أف يكػػكف راحػػة المضػػيء مفارقػػة تبعػػث عمػػى حا

، أك محكرمٍّ يستدعي عددنا مف األلفاظ المصاحبة، أك المجمكعات  كسكننا، فيتحكؿ معيا إلى لفظ عقدمٍّ
 Collocationalأرقبو، كىي األلفاظ التي ييطمؽ عمييا " المدل التصاحبي  َأبيت  َالمفظية مثؿ : برؽ 

Range(ٓ )َ  ذا كيًصؼ الميؿ بكممة التماـ أك أيضػيؼ إلييػا ، دؿ ذلػؾ عمػى طكلػو ؛ ألف " ليمػة التمػاـ كا 
 ( :ٕ( قاؿ زىير بف أبي سممى )ٔأطكؿ ليمة في السنة )

 ِإَلػػػػػػػى َىػػػػػػػِرـٍ َتْيِجُيَيػػػػػػػا َوَوِسػػػػػػػيُجَيا
 

 تَػػػػػُروُح ِمػػػػػَف المَّْيػػػػػِؿ التََّمػػػػػاـِ َوَتْغتَػػػػػِدي  
 

                                                 
  َ  ُْْلداللة ػ سابؽ ػ ص ػ بالمر : مدخؿ إلى عمـ اُ 
  َ  َٖٔ – َٕٔ/ُُػ ابف منظكر : لساف العرب ، مادة ليؿ ِ
   َ  ِّٖ/ٓػ السابؽ ، مادة نير ّ
  َ  ُٓػ ديكاف أكس ص ْ
انظػر : د/عمػي عػزت : االتجاىػات الحديثػة فػي  َػ المدل التصاحبي كىك قائمة األلفاظ التػي يمكػف أف تصػاحب المفػظ المحػكرم ٓ

  َـ ، أبك اليكؿ لمنشر القاىرة ُٔٗٗ/ُط ِّكتحميؿ الخطاب ص  عمـ األساليب
  َـ ُٖٓٗدار المعارؼ  ّْٔػ الثعالبي : ثمار القمكب في المضاؼ كالمنسكب تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ص ٔ
  َالتيجير : السير في الياجرة ، الكسيج : ضرب مف السير سريع  ُٖٔػ شعر زىير ص ٕ
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لميؿ بالتماـ نجده في المركب اإلضافي: ليؿ المحب ، كىك كىذا الطكؿ الذم يستدعيو كصؼ ا 
 ( كقريب مف ليؿ المحب ليمة المشتاؽ عند كعب في قكلو : ُليؿ طكيؿ ؛ " ألنو ال يناـ ")

 َوَلْيَمػػػػػػػِة ُمْشػػػػػػػتَاٍؽ َكػػػػػػػَأفَّ ُنُجوَمَيػػػػػػػا
 

 (ِ)َتَفػػػرَّْقَف َعْنَيػػػا ِفػػػي َطَياِلَسػػػٍة ُخْضػػػِر  
 

لمشػػػاعر مػػػف مخػػػاطره كأىكالػػػو، كلػػػذلؾ نجػػػد المركبػػػات  كطػػػكؿ الميػػػؿ يقتػػػرف عػػػادة بمػػػا يعػػػرض
 صرؼ الميالي، كمنيا إضافة األىكاؿ إلى الميؿ في قكؿ الحطيئة : َاإلضافية : حدث الميالي 

 َوَلْيػػػػػػػػػػػٍؿ َتَخطَّْيػػػػػػػػػػػُت َأْىَواَلػػػػػػػػػػػو
 

 (ّ)ِإَلػػػػى ُعَمػػػػٍر َأْرَتِجيػػػػِو ِثَمػػػػااَل  
 

ػػًخبن  ػػا صى سػػرل   ُٓ/ُِ، بيعىٍيػػد النػػكـ ِ/ُُا كمػػف المصػػاحبات المفظيػػة لدالػػة الميػػؿ نجػػد: مظممن
عنػػػد  ِِٓ/ُٔ، ىجػػػدكا ُٕٕ/ِعنػػػد أكس، عشػػػية  َُٔ/ِِ، ممسػػػاه ٕٓ/ُ، العشػػػاء ٔٔ/َِالميػػػؿ 

، ُُّ/ُْ، الظػػبلـ  َٔ/ُٗالعشػػٌي  ّْ/ُْ، الكسػػناف ِْ/ّْ، ىجعػػة الميػػؿ ُٗ/ُّزىيػػر، أمسػػت 
   ٕٗ/ِٖ، يمسػػػػي  ّٕ/ ُِىجػػػػد    ّٔ/ُطرقتنػػػػا   ّْ/ّعنػػػػد كعػػػػب ، العشػػػػٌي ،  َُٖ/ُِاإلدالج 

  َعند الحطيئة  ُِٕ/ٖ، بييـ الميؿ  ّٖ/ٓسييؿ ػ نجـ يظير بالميؿ ػ 
ف كردت   أما كممػة النيػار فقػد كانػت أقػؿ اسػتخدامنا مػف نقيضػتيا الميػؿ ، كلػـ تػرد عنػد أكس ، كا 

 بعض المصاحبات المفظية التي تشير إلى ىذه الفترة الزمنية مثؿ كممة إصباحي في قكلو :
 

 مُػػػػػوـُ َوَلْيَسػػػػػْت َسػػػػػاَعَة الالَِّحػػػػػيَىبَّػػػػػْت تَ 
 

 (ْ)َىػػػػالَّ اْنَتَظػػػػْرِت ِبَيػػػػَذا المَّػػػػْوـِ ِإْصػػػػَباِحي  
 

 

فيك يييػب بيػا ممتمسنػا تأجيػؿ المػكـ كالعتػاب حتػى يطمػع الصػبح ؛ ألف المحظػة التػي يعيشػيا ال 
   ٔ/ٓصػػبَّحنا ،  ٓ/ّتتناسػػب كىػػذا المػػكـ ،  كمػػف األلفػػاظ المصػػاحبة لمنيػػار عنػػد أكسو كػػذلؾ : الظييػػرة 

   َ   ٓٓ/ُّالصباح    ِْ/ُٓالتيجُّر   َُ/ُالشمس 
، ُِٖ/ٓجاءت كممة النيار عند زىير فػي مكضػعيف، يصػؼ فػي أكليمػا سػممى عنػد انقضػائو 

 كفي ثانييما يصؼ أسماء عند ظيكره، إذ يراىا بمنزلة البردية في نعمتيا كطرائيا  : 

 اَبْرِديَّػػػػػػػٌة ِفػػػػػػػي اْلِغيػػػػػػػِؿ َيْغػػػػػػػُذو َأْصػػػػػػػَميَ 
 

 (ٓ)ِظػػػػػػػػػػٌؿ ِإَذا َتَمػػػػػػػػػػَع النََّيػػػػػػػػػػاُر َوَمػػػػػػػػػػاُء  
 

ا   ُٔ/ِِ، أصػبح  ُُ/ٔكمف المجمكعات المفظية المصاحبة لكممة النيار عند زىيػر: صػباحن
 ٔٓ/ُّغػدكة  ِْٕ/ّ، ىػاجرة  َِٔ/ٓ، اليجيػر  ٔٓ/ُّ،  ُِ/َُ،  بكرف  ُْ/ُّ،  ِْ/ّْ، 

ردت عنػده فػي ثبلثػة مكاضػع ، مكضػعاف منيػا ، كمف ىذه األلفاظ كممة الفجػر التػي ك  ُِٗ/ّ، الغداة 
                                                 

   َـ دار غريب ػ القاىرة  ََِِ/ِط ُٓٗالديف : الزماف الداللي ص ػ د/ كريـ زكي حساـُ 
 َطيالسة : جمع طيمساف كىك لباس لخكاص المشايد كالعمماء    ُٖٖػ ديكاف كعب ص ِ
   َ   ِْٓ/ُ،  َُٖ/ٓ، ييقاؿ : ىك ثماليـ : أم ًغياثيـ كالقيّْـ بأمرىـ ، كانظر  ِِٓػ ديكاف الحطيئة ص ّ
 َ   ُْص ػ ديكاف أكس بف حجر ْ
  َبردية : ضرب مف النبات ناعـ طرٌم ، الغيؿ : األجمة ، تمع : ظير   َِِػ شعر زىير ص ٓ
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، كأمػػػا ِِٕ/ِٔ  ّّ/ٕربػػػط الفجػػػر فييمػػػا بػػػزمف االرتحػػػاؿ ، كىػػػك زمػػػف يشػػػير إلػػػى البكػػػكر كاإلسػػػراع 
 المكضع الثالث، فقد استخدـ فيو كممة الفجر بداللتيا المغكية ،كذلؾ في قكلو : 

 َكػػػػػػَأفَّ َسػػػػػػػِحيَمُو ِفػػػػػػي ُكػػػػػػػؿِّ َفْجػػػػػػػرٍ 
 

  ُِ  (ُ)وٍد ُدَعػػػػػاُء َعَمػػػػػى َأْحَسػػػػػاِء ِيْمػػػػػ
 

إذ يريد بكممة فجر ىنا  حيف انشؽ عمكد الصبح ، كىك المعنى الذم دارت حكلو مادة فجر في معاجـ 
( ، كىي الداللة عينيا التي ِالمغة ، فابف فارس يقكؿ عف الفجر : " انفجار الظممة عف الصبح " )
ة الصبح التي عبر عنيا القرآف كردت في القرآف الكريـ كىك يشير إلى تمؾ الصبلة المعركفة بصبل

  َ( ّالكريـ بصبلة الفجر )
كاستخداـ زىير لكممة الفجر ثبلث مرات يثير التساؤؿ عػف تػأخر اسػتخداـ كعػب ػ كىػك الشػاعر  

المخضـر الذم أسمـ كحسف إسبلمو ػ عف أبيو زىير الشاعر الجاىمي ، إذ استخدميا كعب مػرة كاحػدة " 
بيا اإلشارة إلى الكقت المعػركؼ ، كمػا فعػؿ زىيػر   كنحػف إذا تركنػا " كىك يريد ُُْ/ِٓساطع الفجر 

كعبنا غير متغاضيف عف ىذا التػأخر فػي اسػتخداـ المفظػة بػرغـ مػا ليػا مػف أىميػة فػي حيػاة المسػمميف ، 
فتننا ربما تغاضينا عف الحطيئة الذم لػـ يسػتخدميا فػي شػعره ؛ ألنػو قػد عيػرؼ عنػو خفػة تدينػو ، كنمػط 

رؼ بو مف حيث إىماؿ الصبلة كالعككؼ عمى الخمر كاليجاء المقػذع الػذم سيػجف بسػببو حياتو الذم عي 
  َفي عيد عمر بف الخطاب رضي ا عنو 

كلػػـ يكػػف اسػػتخداـ كعػػب لكممػػة النيػػار فػػي شػػعره بأفضػػؿ حػػاالن مػػف اسػػتخدامو كممػػة الفجػػر   إذ  
 رتفاعو ، كذلؾ قكلو :استخدـ النيار في مكضع كاحد مف شعره ، أراد بو فيو الداللة عمى ا

 َشػػػػدَّ النََّيػػػػاِر ِذرَاَعػػػػا َعْيَطػػػػٍؿ َنَصػػػػؼٍ 
 

 (ْ)َقاَمػػػػػػػػْت َفَجاَوَبَيػػػػػػػػا ُنْكػػػػػػػػٌد َمثَاِكيػػػػػػػػُؿ  
 

فيػك يشػبو يػدم الناقػة المسػرعة فػي تقمبيػا فػي ىػذا الكقػت ػ ارتفػاع النيػار ػ بحركػة يػدم المػرأة المنكػكدة 
لى جانب ىذه المرة ال َالتي ثكمت كلدىا ، أك زكجيا  تي كرد فييػا لفػظ النيػار فػي شػعر كعػب كجػدنا كا 

، ُِٓ/ّ،  ُْ/ٓ، الصػػػبح ُْ/ُ، بكػػرت ُِ/ْْ، ُٗ/ِعػػددنا مػػف األلفػػاظ المصػػػاحبة مثػػؿ: غػػداة 
  َ ُٕٖ/ُ، الضحى ُُْ/ُٗ، مطمع الشمس َٔ/َِ، التيجر ُِٗ/ِ

كذلؾ لػـ يسػتخدـ الحطيئػة كممػة النيػار إال فػي مكضػع كاحػد يصػؼ فيػو ناقػة سػيئة الخمػؽ عنػد  
 حمبيا ، كذاؾ قكلو : 

ـْ َتْسػػػػػػػَمْع ُنُبػػػػػػػوَح ُمَقاَمػػػػػػػةٍ   َعػػػػػػػوَاِزُب َلػػػػػػػ
 

ـْ ُيْحَتَمػػػػػْب ِإالَّ َنَيػػػػػارًا َضػػػػػُجوُرَىا    (ٓ)َوَلػػػػػ
 

                                                 
  َ، السحيؿ : صكت الحمار ، األحساء مفردىا ًحٍسيه كىك مكضع فيو ماء   ُّّػ شعر زىير ص ُ 
  َ  َٕ، كانظر : شرح ديكاف زىير ص  ْٕٓ/ْػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة ِ
ت كممة الفجر في القرآف الكريـ ست مرات كاحػدة منيػا أشػارت إلػى صػبلة الفجػر بينمػا أشػارت المػرات الخمسػة المتبقيػة إلػى ػ كردّ

   ـ ُٕٖٗانظر المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ػ محمد فؤاد عبد الباقي ػ دار الدعكة  َأىمية الفجر كمكانتو عند ا تعالى 
  َطؿ : المرأة الطكيمة الحسنة ، النصؼ : المرأة بيف العجكز كالشابة ، العي َِػ ديكاف كعب ص ْ
  َعكازب : بعيدة عف الناس ، نيبكح : الضجة ، الضجكر : السيئة الخمؽ عند الحمب  ُِٔػ ديكاف الحطيئة ص ٓ



 

114 

لى جانب ىذه المػرة نػراه قػد اسػتخدـ عػددنا مػف األلفػاظ المسػاعدة الدالػة عمػى فتػرة النيػار مثػؿ  كا 
( ُت الػزكاؿ عمػى خػبلؼ بػيف المغػكييف )/ السراب عنػد الضػحى، أك أنػو يبػدأ مػف الضػحى إلػى كقػ ا ؿ

ػػا  كالعػػرب تقػػكؿ: آؿ  فػػي التفرقػػة بػػيف اآلؿ كالسػػراب، فػػاآلؿ يرفػػع كػػؿ شػػيء حتػػى يصػػير آالن أم شخصن
( ، كحكؿ ىذا المعنى جاءت الكممة ِالرجؿ بمعنى شخصو، يقكلكف: آؿ أبي بكر كىـ يريدكف أبا بكر)

 في المكضع األكؿ :
 َداِفػػػػػػػػػي ا ِؿ َيْرَفُعَيػػػػػػػػػا اْلُحػػػػػػػػػ

 

 (ّ)ُة َكَأنََّيػػػا ُسػػػُحٌؽ َمػػػَواِقْر  
 

فيك يشبو الظعف فكؽ اإلبؿ كقت الضحى كقد رفعيا اآلؿ بالنخؿ الذم يحمؿ الكثير مف التمر 
المختمػػػؼ األلػػػكاف : أحمػػػر كأخضػػػر كأصػػػفر، كأمػػػا المكضػػػع الثػػػاني فقػػػد أراد بيػػػا الداللػػػة عمػػػى السػػػراب 

 ٖٕ، ٕٕ/ِٔ، ِْعنػد الحطيئػة ػ كػذلؾ ػ الضػحى  كمف ألفػاظ الػزمف الدالػة عمػى النيػار  َ ِِٓ/ُٗ
 َ ُْٕ/ُِ، الصبح  ُٖٗ/ّ،  ُِْ/ٖ، ُِٗ/ُّالصباح 
 :  اليػػػػػػـو

لـ تكف لفظة اليكـ بأحسف حاالن مػف مثيبلتيػا مػف األلفػاظ الدالػة عمػى الػزمف؛ ألف العػرب قػديمنا  
ػػا بالشػػر كاليػػبلؾ، كقػػد كضػػح ذلػػؾ مػػف  تسػػميتيـ معػػاركيـ كحػػركبيـ اسػػتخدمكىا فػػي دالالت مقترنػػة دائمن

باأليػػاـ ، كلعػػؿ ذلػػؾ ىػػك السػػبب فػػي قمػػة اسػػتخداميـ لكممػػة النيػػار؛ ألنيػػا جػػزء مػػف اليػػـك فػػػ" النيػػار اسػػـ 
كاليػػػـك اسػػػـ  َََلمضػػػياء المنفسػػػح الظػػػاىر لحصػػػكؿ الشػػػمس بحيػػػث تػػػرل عينيػػػا ، أك معظػػػـ ضػػػكئيا 

داماتيـ لميػكـ عٌمػػا ألفػو العػػرب، فقػػد كلػـ تخػػرج اسػػتخ َ( ْالمقػدار مػػف األكقػات يكػػكف فيػػو ىػذا السػػنا " )
كردت المفظػػة عنػػدىـ عمػػى ثػػبلث صػػكر  أكليػػا: أف تكػػكف مضػػافة إلػػى بعػػض الػػدكاؿ مثػػؿ: يػػـك البػػيف 

، يـك ّٔ/ِ، يـك الكداع ُٖ/ِٕعند أكس، يـك الحساب  َٗ/ّٖ، يـك ريح ْٓ/ّٗ، يكـ سكء ّٗ/ِ
، يػػػكـ عجاجػػػة َِِ/ٔلرحيػػػؿ ، يػػػـك اُُٗ/ْْ، يػػػـك الممػػػات ُّٔ/ُ، يػػػكـ أضػػػمًت َُٓ/ُْمسػػػألة 

، ّْ/َِ، يكـ بػدر ِّ/ٔعند زىير، يـك اليياج  ِْٓ/ُ، أياـ النكائب ِْٖ/ُُ، يكـ الركع َِّ/ّ
، يػػػكـ نػػػاظرة ُِ/ُْعنػػػد كعػػػب، كعنػػػد الحطيئػػػة: يػػػـك المقػػػاء  ُُْ/ُٖ، يػػػكـ صػػػـك ٗٗ/ٓيػػػـك الػػػركع 

  َ َُّ/ٔ، يـك المجيمر ّٓ/ُ
كالبلـ ، مفردنا كمجمكعنا في سياقات دالة عمى الحرب كما كثانييا : أف يرد المفظ معرفنا باأللؼ  

 ٖٗ/ِّ، كالحطيئػة  ُٗ/ُ، ككعػب  ُُٕ/ُٓكزىيػر  ّ/ُٔيتصؿ بيا مف الشدة كاليػبلؾ عنػد أكس 
ا داللة الحضكر / الداللة الزمنية كقكؿ زىير في معمقتو :   ، كمنيا أيضن

 

ـَ اْلَيػػػػػػْوـِ َواأَلْمػػػػػػِس َقْبَمػػػػػػوُ  ـُ ِعْمػػػػػػ  (ٓ)َلِكنَِّنػػي َعػػْف ِعْمػػـِ َمػػا ِفػػي َ ػػٍد َعػػـِ وَ   َوَأْعَمػػػػػػ
                                                 

  َ  ّٕ – ّٔ/ ُُػ ابف منظكر : لساف العرب ، مادة أكؿ ُ 
  َ  ُُٔ/ُػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة ِ
  َ، الحداة الذيف يسكقكف اإلبؿ ، سيحيؽ مكاقر : نخؿ طكيؿ يحمؿ الكثير مف التمر  ّٓػ ديكاف الحطيئة ص ّ
  َالمكتبة التكفيقية ػ القاىرة  ِٖٗػ أبك ىبلؿ العسكرم : الفركؽ المغكية تحقيؽ عماد الباركم ػ ص ْ
  َ  ِٓػ شعر زىير ص ٓ
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إذ المراد ىنا اليـك بما ىك فترة زمنية حاضرة يعيشػيا الشػاعر ، كيػدرؾ مػا حػدث لػو فييػا ، كفػي الداللػة 
 عينيا نجد قكؿ الحطيئة  :

 تَػػػػػُزوُر اْمػػػػػرًَأ ِإْف ُيْعِطػػػػػَؾ اْلَيػػػػػْوـَ َنػػػػػاِئالً 
 

 (ُ)اْلَغػػػػػػِد  ِبَكفَّْيػػػػػػِو ال َيْمَنْعػػػػػػَؾ ِمػػػػػػْف َناِئػػػػػػؿِ  
 

فالػػذم يؤكػػد ىػػذه الداللػػة الحضػػكرية لمفظػػة اليػػـك اسػػتخداـ الشػػاعر كممػػة الغػػد فػػي نيايػػة البيػػت ؛ ألف  
  َالمراد منو ديمكمة عطاء الممدكح لسائمو ميما ألحَّ في السؤاؿ ، كفي ذلؾ تأكيد لكصفو بالكـر 

كالتعريؼ باأللؼ كالػبلـ كثالث ىذه الصكر أف تجيء لفظة اليكـ مجردة مف الكصؼ كاإلضافة 
كعندئذو يجيء المفظ في الغالب منصكبنا عمى الظرفية الزمانية التػي تشػير إلػى داللػة العمػكـ الزمنػي بمػا 

 يعني عدـ تحديد الداللة مثؿ قكؿ أكس :
 ِإْف َأْشػػػَرِب اْلَخْمػػػػَر َأْو ُأْرزَْأ َلَيػػػػا َثَمًنػػػػا 

 

 (ِ)َفػػػػاَل َمَحاَلػػػػَة َيْوًمػػػػا َأنَِّنػػػػي َصػػػػاِحي  
 

 كقكؿ زىير :
 َوَمػػْف ال َيػػَزْؿ َيْسػػَتْحِمُؿ النَّػػاَس َنْفَسػػوُ 

 

 (ّ)َوال ُيْغِنَيػػا َيْوًمػػا ِمػػَف الػػدَّْىِر ُيْسػػَأـِ  
 

 كقكؿ كعب بف زىير : 
ػةً   َأَنا اْبُف الَِّذي َقػْد َعػاَش ِتْسػِعيَف ِحجَّ

 

ـْ   ـْ ُيَم ـْ َيْخَز َيْوًما ِفي َمعد  َوَل  (ْ)َفَم
 

 كقكؿ الحطيئة :
 َذا َقاَدَىػػػػا ِلْمَحػػػػْرِب َيْوًمػػػػا َتَتاَبَعػػػػتْ إِ 

 

 (ٓ)أُلُػػػػػػػوٌؼ َعَمػػػػػػػى ءثَػػػػػػػارِِىفَّ أُلُػػػػػػػوُؼ  
 

إذ المػػػراد مػػػف الداللػػػة فػػػي ىػػػذه الشػػػكاىد كأمثاليػػػا اإلشػػػارة إلػػػى أم يػػػكـو مػػػف األيػػػاـ ، كيبلحػػػظ عمػػػى ىػػػذه 
الثبلثػػة األكلػػى    الشػػكاىد كػػذلؾ أف لفظػػة يػػـك فييػػا جػػاءت مقترنػػة بالسػػياقات المنفيػػة ، كذلػػؾ فػػي األبيػػات

أما البيت الرابع فقد كاف السياؽ فيو مثبتنا ، كمع ذلؾ فقػد أدت داللػة أسػمكب الشػرط كظيفتيػا فػي الػربط 
  َبيف الجكاب الشرط إيجابنا كسمبنا 

 ثنائٌة الزمن و الدهر : 

ء سبقت اإلشارة إلى ما ارتبط بمادة زمف مف الػدالالت المغكيػة  ، كصػكر اسػتخداميا عنػد شػعرا 
البحث ، كربطيا بالزمف ىنا لما بينيما مف قرابة في الداللة المغكية التي أشار إلييا أبك ىبلؿ العسػكرم 

الزماف أكقػات مختمفػة َََفي فركقو عندما قاؿ : " الدىر جمع أكقات مختمفة كانت ، أك غير مختمفة 
تشػابية ، فػتذا كػاف الػزًمف ىػك ( ، ثـ نجد مع ذلؾ ارتباطيمػا بػدالالت متقاربػة أك مٔأك غير مختمفة " )

                                                 
 َ  ِٔ/ ُُ، كانظر  ُٖػ ديكاف الحطيئة ص ُ 
  َ  ُْػ ديكاف أكس ص ِ
  ِٗػ شعر زىير ص ّ
  ّٓػ ديكاف كعب ص ْ
  ُّٗػ ديكاف الحطيئة ص ٓ
  ِٖٔػ أبك ىبلؿ العسكرم : الفركؽ المغكية ػ سابؽ ػ ص ٔ
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ذا كاف الزماف قد ارتبط بػالعضّْ كالجػكر كالصػركؼ ، فػتف  المريض ، فتف الدىرمَّ ىك الرجؿ المسفُّ ، كا 
الػػدىر ارتػػبط بالنكبػػات كالكػػكارث كالًغيىػػر ، كجػػاء فػػي المغػػة قػػكليـ: دىىىػػرى بيػػـ : أم أصػػابيـ مكػػركه ، أك 

لـ يكف العرب ببعيديف عنيا عندما أطمقكا عمى حركبيـ األيػاـ، ( كىي الدالالت التي ُنزلت بيـ نازلة )
كلـ يكف ذلؾ إال بدافع النظرة السيئة إلى الدىر فقد ذكر ابف األثير أف العرب كانػت" تػذـ الػدىر كتسػبو 
عنػػد النػػكازؿ كالحػػكادث ، كيقكلػػكف : أبػػادىـ الػػدىر ، كأصػػابتيـ قػػكارع الػػدىر كحكادثػػو ، كيكثػػركف ذكػػره 

( كذاؾ أمػػػر تؤكػػػده اسػػػتخدامات شػػػعراء البحػػػث لمفظػػػة الػػػدىر ، إذ نجػػػد عنػػػدىـ ِعارىـ " )بػػػذلؾ فػػػي أشػػػ
عند زىير الذم يستخدـ الدىر في دالالت مماثمة ، مػف  ِْٗ/ِتراكيب إضافية مثؿ : صركؼ الدىر 

 اإلشارة بالدىر إلى الخمكد في قكلو :ك  ُِٕ/ُٕذلؾ استخدامو في سياقات اليبلؾ كالتغيير كالتبديؿ 

 َدا ِلػػػػػَي َأفَّ النَّػػػػػاَس َتْفَنػػػػػى ُنُفوُسػػػػػُيـْ َبػػػػػ
 

ـْ َواَل َأَرى الػػػدَّْىَر َفاِنَيػػػا    (ّ)َوَأْمػػػَواُلُي
 

كيسػػػتخدمو كعػػػب فػػػي دالالت زمنيػػػة تشػػػير إلػػػى اإلطػػػبلؽ الزمنػػػي ، الػػػذم ينتفػػػي معػػػو التحديػػػد 
الماثػػؿ فػػي  ، كالتحػػكؿ أك التغيػػر كعػػدـ االسػػتقرار ُُّ/ٓ، كفػػي اإلشػػارة إلػػى الشػػيخكخة كاليػػـر  ٓٗ/ّ

، كيسػػػتخدمو الحطيئػػػة أكثػػػر ممػػػا اسػػػتخدمو غيػػػره مػػػف ىػػػؤالء  ُٖٓ/ُ،  ُِٗ/ِتعاقػػػب الميػػػؿ كالنيػػػار 
، كمػػػا  ِّّ/ٖ،  ُِْ/ّ   َُّ/ٔ،  ٕٖ/ّالشػػػعراء فػػػي دالالت مثػػػؿ : الحػػػكادث كالًغيىػػػر كالكػػػكارث 

 استخدمو مشيرنا بو إلى الداللة الزمنية المطمقة ، كذلؾ قكلو : 
 

ـَ اْلَمػػػػػْرُء ال َواِىػػػػػُف اْلقُػػػػػَوىَلَعْمػػػػػِري َلػػػػػنِ   ْع
 

 (ْ)َواَل ُىػػَو ِلْمَمػػْوَلى َعَمػػى الػػدَّْىِر َخػػاِذُؿ  
 

ثمػػة ألفػػاظ أخػػرل ذات داللػػة زمنيػػة كردت عنػػد الشػػعراء األربعػػة غيػػر مػػا سػػبؽ ، منيػػا : الحػػكؿ  
 ( قاؿ زىير عف األطبلؿ كقد بميت كتغيرت :ٓالذم ارتبط بمعنى التحكؿ كالتغير )

 َتْحَسػػػػػػػػػػُب ءَيػػػػػػػػػػاِتِيفَّ َبِمػػػػػػػػػػيَف وَ 
 

 (ٔ)َعْف َفْرِط َحػْوَلْيِف َرق ػا ُمِحػيال  
 

 فقد بميت كتغيرت لمركر حكليف كصارت شبيية بالرؽ المكتكب كيقكؿ زىير عف السنة :
 ِإَذا السَّػػػػَنُة الشَّػػػػْيَباُء ِبالنَّػػػػاِس َأْجَحَفػػػػتْ 

 

ـَ اْلَمػاِؿ ِفػي اْلَجْحػَرِة اأَلْكػُؿ    (ٕ)َوَناَؿ ِكػرَا
 

لسػػػنة الشػػػيباء ىػػػي البيضػػػاء مػػػف الجػػػدب كعػػػدـ النبػػػات ، كمثػػػؿ ذلػػػؾ كصػػػفيا بػػػالجحرة  كىػػػي السػػػنة فا 
الشديدة البرد التي تجحر الناس في البيكت ، كالمبلحظ عمى ىذا البيت أنو أقاـ الصفة مقاـ المكصكؼ 

كيريػد بيػا  الرتباط داللة كػؿٍّ  منيمػا بػاآلخر ، كذاؾ أمػر نجػده عنػد الحطيئػة كىػك يسػتخدـ كممػة شػيباء
  َ( ٖالسنة التي ال خضرة فييا )

                                                 
   َمادة دىر  ِّٗ،  ِِٗ/ْػ ابف منظكر : لساف العرب ُ 
  َدار إحياء الكتب العربية   ُْْ/ِكرفيقو  ػ ابف األثير : النياية في غريب الحديث كاألثر تحقيؽ طاىر الزاكم ِ
 ُٖٔػ شعر زىير ص ّ
  ُْٖػ ديكاف الحطيئة ص ْ
 دار المعرفة بيركت  ُّٕػ الراغب األصفياني : المفردات في غريب القرآف تحقيؽ محمد سيد كيبلني ص ٓ
 ُِٗػ شعر زىير ص ٔ
 َد بيا السنة الشديدة  ، أجحفت : أضرت كأىمكت أمكاليـ ، الجحرة : المرا ُْػ السابؽ ص ٕ
  َ  َُُ/ ِٕػ انظر : ديكاف الحطيئة ٖ
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كفػػي سػػياؽ الجػػدب كالقحػػط المقتػػرف باسػػتخدامات كممػػة سػػنة نجػػدىا مرتبطػػة بسػػياقات األطػػبلؿ  
 الدارسة المقفرة مف أصحابيا ، يقكؿ كعب بف زىير :

 

 َأِمػػػػػػْف ِدْمَنػػػػػػِة الػػػػػػدَّاِر َأْقػػػػػػَوْت ِسػػػػػػِنيَنا
 

 (ُ)َبَكْيػػػػػػػػَت َفَظْمػػػػػػػػَت َكِئيًبػػػػػػػػا َحِزيَنػػػػػػػػا  
 

كمػػف ىػػذه األلفػػاظ كػػذلؾ لفظػػة العػػاـ التػػي تػػرتبط بسػػياقات الشػػدة ك الحػػرب ، كمػػا تسػػتدعيو مػػف  
عنػػد زىيػػر ، كاألمػػراض كاآلالـ كاألحػػزاف كالقػػركح  ُُٔ/ٓحػػبس المػػاؿ ؛ حتػػى ال ييمػػؾ : عػػاـ الحػػبس 

ف عند كعب ، كمنيا كذلؾ لفظة الحجة بكسر الحاء ، كىي السنة ، كالحجة مػأخكذة مػ ٗٗ/ُ،  ّٕ/ٖ
،  َُ/ْ( كقد كردت في مكاضع ثبلثة عند زىير ىي :  ِحج البيت ؛ ألف الناس يقصدكنو كؿ سنة )

كمف ألفػاظ الػزمف كػذلؾ : الًحجػة كىػي السػنة ، كقػد سػميت بػذلؾ ؛ ألف النػاس  َ ُِٕ/ُٕ،  ُٗٔ/ٕ
 يحجػػكف البيػػت الحػػراـ ، أك يقصػػدكنو كػػؿ سػػنة ، كقػػد كردت ىػػذه المفظػػة فػػي شػػعر زىيػػر ك كعػػب ، فػػي
حيف لـ ترد عند كؿٍّ مف أكس كالحطيئة ، أما زىير فقد استخدميا فػي مكاضػع ثبلثػة جػاءت فييػا مميػزة 

 لعدد قبميا كقكلو عند كقفتو أماـ دار المحبكبة :

ػػػةً   َوَقْفػػػُت ِبَيػػػا ِمػػػْف َبْعػػػِد ِعْشػػػِريَف ِحجَّ
 

 (ّ)َفأْلًيػػػػػا َعَرْفػػػػػُت الػػػػػدَّاَر َبْعػػػػػَد تَػػػػػَوى ـِ  
 

ـ شػػعراء الصػػنعة لػػدكاؿ الػػزمف أنيػػـ اسػػتخدمكىا فيمػػا درج العػػرب عمػػى كالمبلحػػظ عمػػى اسػػتخدا 
اسػػتخداميا فيػػو ، كذلػػؾ مػػف حيػػث الداللػػة عمػػى الخػػكؼ كالقمػػؽ كالحيػػرة ، كىػػي الػػدالالت التػػي مثمػػت فػػي 

  َشعرىـ اإلطار الذم يؤطر نظرتيـ القمقة لمزمف 
 ثانًيا : مفردات العمر :

كثيقة تقترب بيما مف أف يككنا كجييف لعممة كاحػدة  أك تربط بيف حقمٍي الزمف كالعمر عبلقات  
ػػا تقػػؿ أك تكثػػر ، فػػتف  ربمػػا كانػػت عبلقػػة الكػػؿ بػػالجزء ؛ " ذلػػؾ أنػػو إذا كػػاف الػػزمف سػػنكات كشػػيكرنا كأيامن

( ؛ كلػػذلؾ عمػػد البحػػث إلػػى أف يكػػكف حقػػؿ ْالعمػػر ىػػك الصػػكرة التجميعيػػة لتمػػؾ المفػػردات الزمنيػػة " )
؛ لمكقػػكؼ عمػػى طبيعػػة اسػػتخداـ شػػعراء الصػػنعة لمفػػردات العمػػر ، كمػػا حػػدكد  العمػػر تالينػػا لحقػػؿ الػػزمف

العبلقة بيف ىذه المفردات كالمفردات الدالة عمى الزمف ، تمؾ التي رأيناىـ يستخدمكنيا في سياقات دالة 
  َعمى تمؾ النظرة المتكجسة خيفة مف الزمف 

و إلى مراحؿ عمرية مف شأنيا أف تحدد كتعداد العمر بالسنيف كالشيكر كاألياـ أدعى إلى تقسيم 
البحث كتكجيو الكجية السػميمة فػي الدراسػة ، كقػد ارتػأل البحػث تقسػيـ حقػؿ العمػر إلػى مراحػؿ ثبلثػة ، 
ىي : الصبا كالشباب ، ثـ المشيب ، كىي قسمة منطقية تبدأ مف الصغير كتنتيي بالكبير ، كقػد لػكحظ 

  َلخاصة بيا أف كؿ مرحمة منيا تضـ مجمكعة مف األلفاظ ا
                                                 

  ّٕػ ديكاف كعب ص ُ 
  ُّ/ِمادة حجج ، كالمقاييس البف فارس  ِِٕ/ِػ لساف العرب ِ
  َ  ّٓ/ٕ، كديكاف كعب  ُِٕ/ُٕ،  ُٗٔ/ٕ، كانظر  َُػ شعر زىير ص ّ
 َالة ماجستير مخطكطة بكمية دار العمـك رس ٖٓػ ياسر عبد الحسيب : شعر حميد بف ثكر دراسة أسمكبية ص ْ
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(   ُمػػػف األلفػػػاظ الدالػػػة عمػػػى مرحمػػػة الصػػػبا كممػػػة الكليػػػد التػػػي تطمػػػؽ عمػػػى الصػػػبٌي حػػػيف يكلػػػد ) 
كأشار ابف سيده في المخصص إلػى أف الكلػد مػا داـ فػي بطػف أمػو فيػك جنػيف ، فػتذا كلدتػو ، فيػك كليػد 

 ( ، قاؿ أكس بف حجر في رثاء فضالة : ِساعة تمده  كاألنثى كليدة )

 النَِّجيَبػػػػػػِة َو اْلَعْبػػػػػػِد َو اْلػػػػػػػ ِبػػػػػػرَْأسِ 
 

َذِر اْلَكاِعػػػػػِب   ِْ  (ّ)ػػػػػػَوِليَدِة َكػػػػػاْلُج
 

كترد لفظة الكليد  في شعر زىيػر فػي مكاضػع أربعػة ، كلكنػو يسػتخدميا فػي معنػى الغػبلـ العبػد 
أك الخادـ ، ك يفترؽ معنى الغػبلـ عػف معنػى الكليػد فػي أف الغػبلـ يطمػؽ عمػى الكليػد " مػف لػدف فطامػو 

 ( يأمر زىير غبلمو باتباع آثار الشياه فيقكؿ :ْسبع سنيف ، أك إذا طيٌر شاربو " ) إلى

ػػػػػػػػػػػَياِه َوِليػػػػػػػػػػػػُدَنا   َفَتبَّػػػػػػػػػػػَع ءثَػػػػػػػػػػػػار الشِّ
 

ـَ َواِبُمػوْ   ُبوِب َ ْيٍث َيْحِفُش اأُلْكػ ِْ  (ٓ) َكُش
 

 كامتدح الحطيئة أبا عبد ا عمرك بف جدعاف قائبلن : 

ْمػػػػػػػَت َخْيػػػػػػػَر َذاَؾ وَ   ِليػػػػػػػًداَقػػػػػػػْد َتَحمَّ
 

ػػػاِلَحاِت ِقػػػْدًما َفُعػػػوُؿ    (ٔ)َأْنػػػَت ِلمصَّ
 

ػا صػغيرنا ، كلفظػة الغػبلـ بػداللتيا عمػى ىػذه المرحمػة العمريػة تسػتخدـ  إذ المراد : مذ كنػت غبلمن
عادة لمداللة عمى معنى الخادـ ، أك العبد كىي الداللة عينيا التي جػاءت عمييػا المفظػة فػي شػعر زىيػر 

  َ( ٕلـ ترد عند الشعراء الثبلثة اآلخريف )بف أبي سممى مرتيف ، ك 
نمػػػا كردت أربػػػع  كلػػػـ تػػػرد لفظػػػة الصػػػبا ، أك أمّّ مػػػف مشػػػتقاتيا عنػػػد أكس ككعػػػب كالحطيئػػػة ، كا 
مػػرات عنػػد زىيػػر ، كقػػد جػػاءت فػػي ىػػذه المكاضػػع األربعػػة دالػػة عمػػى مػػا يػػرتبط بفتػػرة الصػػبا مػػف الحمػػؽ 

، كربما تمنى الشاعر استرجاع أياـ  ُِٕ/ِ،  ْٓ/ُكالطيش ، كاالنغماس في الباطؿ مع غيبة العقؿ 
  َ ِٖٓ/ُ،  ِِّ/ُىذه الفترة ، أك المحكؽ بيا حتى ال تفكتو أياميا : 

تمي مرحمةى الصبا مرحمةي الشباب التي تتميز بالطكؿ النسبي ؛ ألف " مػف لػـ يتجػاكز السػتيف قػد 
ا بػػدليؿ حػػديث " الحسػػف كالحسػػيف سػػيد ا شػػباب أىػػؿ الجنػػة " كقػػد ثبػػت أف ييعػػد فػػي العػػرؼ شػػابِّا ال شػػيخن

كىي مرحمة عمرية تتميػز بػالقكة الجسػدية كالشػيكية ، فتنيػا مػؤلل  ،( ٖسنيما فكؽ األربعيف باالتفاؽ " )
   : (ٗ) بالميك كالمرح ، قاؿ أكس

 َفَما َوَىْبَنا َوال ِبْعَنا ِبَأْرَباحِ  َكاَف الشََّباُب ُيَميِّيَنا َوُبْعِجُبَنا
                                                 

 مادة كلد  ّْٔ/ّػ لساف العرب ُ 
 ت  َدار الكتب العممية ػ بيركت د  ُّ، َّ/ُػ ابف سيده : المخصص ِ
 ، النجيبة : الناقة الخفيفة السريعة ، الجؤذر : كلد البقرة الكحشية  ُُػ ديكاف أكس ص ّ
  ّٔ/ُػ المخصص ػ السابؽ ػ ْ
 َ  ٖٓ/ُٗ،  ِٓ/ُِ، الشؤبكب ، الدفعة مف المطر ، يحفش األكـ : يكثر سيمو ، كانظر:  ّٓػ شعرزىير ص ٓ
  َ  ِِّػ ديكاف الحطيئة ص ٔ
   َٓ/ُّ،  ُٗ/ُّػ انظر شعر زىير  ٕ

 ـ ُٖٗٗ/ ِإعداد د/عدناف دركيش الرسالة ط ٔٗٔػ الكفكم : الكميات : معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية صٖ
  َ  ُْ ػ ديكاف أكس صٗ
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عند الحطيئة ؛ كلػذلؾ كػاف  َُٕ/َُعند كعب بف زىير ،  ُّٕ/ْتقترف صفات القكة  كبالميك كالمرح
عند كعب   ٗٓ/ُانقضاؤىا المحتكـ باعثنا عمى الحزف ؛ ألف انتياء الشباب يستدعي فكاتو كعدـ عكدتو 

 عند الحطيئة ، كىذا زىير يأسى لتبدؿ حالو بعدما كبرت سنو : ِٗ/ُّ
َنػػػػػػػػا َوَقػػػػػػػػاَؿ اْلَعػػػػػػػػَذاَرى ِإنََّمػػػػػػػػا  َأْنػػػػػػػػَت َعم 

 َفَأْصػػػػػػػػَبْحُت َمػػػػػػػػا َيْعػػػػػػػػِرْفَف ِإالَّ َخِميَقِتػػػػػػػػي
 

 َوَكػػػػػػػػػاَف الشَّػػػػػػػػػَباُب َكػػػػػػػػػاْلَخِميِط ُنزَاِيمُػػػػػػػػػوْ  
الَّ َسػػػػَواَد الػػػػرَّْأِس َوالشَّػػػػْيُب َشػػػػاِمُموْ   (   ُ) َواِ 

 

اف فيك يصؼ نفسو بالكبر مؤكدنا ذلػؾ بمػا غػدت تناديػو العػذارل بػو " العػـ " ، كىػي حالػة مفارقػة لمػا كػ
 عميو شبابو الذم صار كالصاحب المفارؽ ، كيقكؿ كعب متمنينا عدـ مفارقة الشباب :

 َلْيػػػػػػػػػػَت الشَّػػػػػػػػػػَباَب َحِميػػػػػػػػػػٌؼ ال ُيزَاِيُمَنػػػػػػػػػػا
 

 (ِ)َبػػْؿ َلْيتَػػُو اْرتَػػدَّ ِمْنػػُو َبْعػػُض َمػػا َسػػَمَفا  
 

اء العربيػة كلـ تخرج الدالالت التي كردت فييا لفظة الشباب عند الشعراء األربعة عما ألفػو شػعر  
قػػبميـ ، أك بعػػدىـ ، فقػػد ارتكػػػزت ىػػذه الداللػػة حػػكؿ محػػػكر كاحػػد ىػػك القػػكة كالحيكيػػػة ، ثػػـ تفرعػػت منػػػو 
الػػػدالالت األخػػػرل التػػػي تػػػـ اسػػػتدعاؤىا عػػػف طريػػػؽ عبلقػػػة التػػػداعي ، خاصػػػة عنػػػد الػػػدخكؿ فػػػي مرحمػػػة 

تػػي تػػذكب أسنػػى الشػػيخكخة ، كذاؾ أمػػر طبيعػػي ؛ ألف مرحمػػة الشػػباب " نبػػع الفطػػرة ، كفػػيض الػػنفس ال
  َ( ّلفكات أعذب أياـ حياتيا " )

كمجمكعيػػا ، كىػػي أكثػػر دكراننػػا مػػف غيرىػػا عنػػد شػػعراء  الفتػػىكممػػا يػػرتبط بمفظػػة الشػػباب لفظػػة  
الصػػنعة ، ككردت فػػي سػػياقات مختمفػػة كالمػػدح كالرثػػاء كمػػا يػػرتبط بيػػا مػػف الػػدالالت كػػالكـر التػػي ىػػي 

 (  يقكؿ أكس : ْالفتى : السخيُّ الكريـ " )إحدل دالالت مادة فتي ، قاؿ الجكىرم : " ك 

ػػػػػػِو   َفتًػػػػػػى ال َيػػػػػػزَاُؿ الػػػػػػدَّْىَر َأْكَبػػػػػػُر َىمِّ
 

 (ٓ)ِفَكػػػػػػاَؾ َأِسػػػػػػيٍر َأْو َمُعوَنػػػػػػَة َ ػػػػػػاِرـِ  
 

 ك ال يككف فؾ األسير ، أك معكنة الغاـر إال بالماؿ الداؿ عمى كرـو غير محدكد ، كيقكؿ زىير :

ـَ اْلَفتَػػػػػػى اْلُمػػػػػػرِّي  َأْنػػػػػػتَ  ـُ  ِنْعػػػػػػ  ِإَذا ُىػػػػػػ
 

 (ٔ)َحَضػُروا َلػػَدى اْلُحُجػػرَاِت َنػػاَر اْلَمْوِقػػِد  
 

 فيك فتنى ال تخمد ناره لمضيؼ ، أك لمطارؽ ، كيقكؿ الحطيئة :

ـُ الػػػدَّْىَر َمػػػا َعػػػاَش َجػػػاُرهُ   َفتًػػػى ال ُيَضػػػا
 

 ( ٕ)َوَلػػػػػػْيَس إِلْدَمػػػػػػاِف اْلِقػػػػػػَرى ِبَممُػػػػػػوِؿ  
 

 

اقات المػػدح كالرثػػاء : القػػكة كالشػػجاعة ، كىمػػا مظيػػراف مػػف كمػػف الػػدالالت المرتبطػػة بمػػادة فتػػي فػػي سػػي
مظاىر البطكلة التي كاف العربي القديـ يتعشقيا كيكبػر مػف شػأنيا ؛ لبحثػو الػدائـ عػف الرمػز كالػدليؿ أك 
القائػػد الػػذم يحميػػو ، كيعػػيش فػػي كنفػػو ؛ كلػػذلؾ " كػػاف ارتبػػاط فكػػرة البطكلػػة بػػالفتكة ، فكػػاف الفتػػى عنػػد 

                                                 
  َ ْٔػ شعر زىير ص ُ 
  َ  ٗٓػ ديكاف كعب ص ِ
 ـُُٖٗالييئة المصرية العامة لمكتاب باألسكندرية  ّٔٔ/ِػ د/ عبد الرحمف ىيبة : الشباب كالشيب في الشعر العربي ّ
 َمادة فتي   -ُُٓٗ/ٓػ الصحاح لمجكىرم ْ
  َ  ُِٓػ ديكاف أكس ص ٓ
 َ ِْْ/ُُ،  ِِٗ/ُكانظر :  ِّّػ شعر زىير ص ٔ
  َ  َُّ/ُُ، كانظر :  َْػ ديكاف الحطيئة ص ٕ
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( يقكؿ زىير في مدح سػناف بػف أبػي ُؾ الفارس الشجاع الذم يعتد بنفسو كمؤىبلتو " )الجاىمييف ىك ذل
 (:ِحارثة كقكمو الذيف يييجكف الحرب كيكقدكنيا بالسيكؼ كالرماح )

 َيُحش ػػػػػػػػػػػوَنَيا ِباْلَمْشػػػػػػػػػػػَرِفيَِّة َواْلَقَنػػػػػػػػػػػا
 

 َوِفْتَيػػػػػػػاِف ِصػػػػػػػْدٍؽ ال ِضػػػػػػػَعاٌؼ َو ال ُنْكػػػػػػػُؿ  
 

ا :  ف صدؽفتياكىذا المركب اإلضافي "   " الداؿ عمى امتداح الفتكة عند الحطيئة في قكلو مادحن

 َوِفْتَيػػػػػػاِف ِصػػػػػػػْدٍؽ ِمػػػػػػْف َعػػػػػػػِدي  َعَمػػػػػػػْيِيـُ 
 

 (ّ)َصػػػػػػَفاِئُم ُبْصػػػػػػَرى ُعمَِّقػػػػػػْت ِبػػػػػػاْلَعَواِتِؽ  
 

ػػا مػػف  حيػػث نجػػد ىػػذا الكصػػؼ الػػداؿ عمػػى مػػا يتمتعػػكف بػػو مػػف الشػػجاعة التػػي تجسػػدت فػػي كػػكنيـ بعضن
 َيحممكف مف ىذه السيكؼ المصنكعة في بصرل كقد عمقت في حمائميا  عدٌم ، إلى جانب ما

نما كجدنا أللفاظ اإلناث حضػكرنا  ك ال تقؼ ألفاظ ىذه المرحمة العمرية عمى الذكراف كحدىـ ، كا 
ا عند شعراء الصنعة ، مف ذلؾ كممة   (:ْفي قكؿ أكس بف حجر ) ءنسةكاضحن

ْئـِ ءِنَسػػػػػػػػةٍ   َوَقػػػػػػػػْد َلَيػػػػػػػػْوُت ِبِمْثػػػػػػػػِؿ الػػػػػػػػرِّ
 

ـَ َعػػػػػُروٍب َ ْيػػػػػِر ِمْكػػػػػاَلِح    ُتْصػػػػػِبي اْلَحِمػػػػػي
 

ا : البكرفاآلنسة ىي الفتاة الطيبة النفس التي تأنس لمحديث ، كمف ىذه األلفاظ   في قكؿ أكس أيضن

َـّ ِإْسػػػػػػَكاَتةٌ   َلَنػػػػػػا َصػػػػػػْرَخٌة ثُػػػػػػ
 

َقػػػْت ِبِنَفػػػاٍس ِبِكػػػْر    (ٓ)َكَمػػػا َطرَّ
 

ا يتبعو سككف في حالة شبيية بالبكر عندما تعسػر كالدتيػا ، فيػي  فيك يفتخر بأف لقكمو صرخة كاىتياجن
 َتصرخ ثـ تسكت ، كقد خص البكر ىنا ؛ ألف كالدتيا أشد مف كالدة الثٌيب 

( يقػػكؿ ٔكمػػف ألفػػاظ مرحمػػة الشػػباب كػػذلؾ كممػػة العػػذارل التػػي تشػػير إلػػى األبكػػار مػػف النسػػاء ) 
 الحطيئة عف الناقة : 

 ْوَلػػػػػػػػػػػوُ َتِبيػػػػػػػػػػػُت َأَواِبيَيػػػػػػػػػػػا َعَواِكػػػػػػػػػػػَؼ حَ 
 

 (ٕ)ُعُكػػػوَؼ اْلَعػػػَذاَرى اْبتُػػػزَّ َعْنَيػػػا ُخػػػُدوُرَىا  
 

يشػػبو اجتمػػاع األكابػػي حػػكؿ الفحػػؿ ، كانتظارىػػا إيػػاه باجتمػػاع العػػذارل بعضػػيف إلػػى بعػػض كقػػد انتػػزع 
  َؿ كاحدة تتستر بصاحبتيا حياءن عنيف الخدر ، فراحت ك

 عمى كبر السف في قكؿ أكس :أما مرحمة المشيب فقد كردت ليا ألفاظ مثؿ اليـر الدالة  
 

 َكَعْيػػػػػػػػِدِؾ ال َعْيػػػػػػػػُد الشَّػػػػػػػػَباِب ُيِضػػػػػػػػم ِني
 

ػػػػػػػػػَو َداِلػػػػػػػػػُؼ   ػػػػػػػػػْف َتَوجَّ  (ٖ)َوال َىػػػػػػػػػِرـٌ ِممَّ
 

ػا ،  ٓ/ِ،ُكمنيا أشيب ، كالشػيب  عنػد  ُِٗ/ُ،  ٗٓ/ُ،  ُْ/ّعنػد زىيػر ،  ْٔ/ْعنػد أكس أيضن
 كؿ الحطيئة :كمف األلفاظ الدالة عمى المشيب كممة قتير في ق َكعب بف زىير 

                                                 
 ـُٖٖٗػ دار الثقافة  َْػ د/ مي يكسؼ خميؼ : العناصر القصصية في الشعر الجاىمي صُ 
  ّٕػ شعر زىير ص ِ
 ، صفائح بصرل ىي السيكؼ المصنكعة في بصرل  ُِٓػ ديكاف الحطيئة ص ّ
 ى زكجيا ، مكبلح : عابسة ، العركب : الضحكؾ المتحببة إل ُّػ ديكاف أكس صْ
 َ ُّْ/ٖ، كانظر ديكاف الحطيئة  ُّػ السابؽ ص ٓ
 َمادة عذر   ّّٔ/ِػ الصحاح ٔ
 َ ْٔ/ّ، األكابي : بنات المخاض مف اإلبؿ كاحدتيا آبية ، كانظر شعر زىير  ُِٕػ ديكاف الحطيئة صٕ
 َ  ْٔػ ديكاف أكس ص ٖ
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 َوَقنََّعِنػػػػػػػػػػي اْلَقِتيػػػػػػػػػػُر ِخَمػػػػػػػػػػاَر َشػػػػػػػػػػْيٍب 
 

 (ُ)َوَودََّعِنػػػػػػي الشَّػػػػػػَباُب َوَرؽَّ َعْظِمػػػػػػي  
 

فيك يستخدـ لمداللة عمى اليـر ألفاظنا منيا: القتير، قاؿ ابف فارس:" كالشيب يسمى قتيرنا تشبيينا برءكس 
عجػػػكز الدالػػػة عمػػػى كبػػػر السػػػف، إًذ ( كمػػػف ألفػػػاظ الشػػػيب كػػػذلؾ الِالمسػػػامير فػػػي البيػػػاض كاإلضػػػاءة ")

 العجكز ىي المرأة الشيخة ، كفي العجز ضعؼ، كما أف بالشيب ضعفنا، يقكؿ أكس :

 َدِع اْلَعُجػػػػػػػػػَزْيِف ال َتْسػػػػػػػػػَمْع ِلِقيِمِيَمػػػػػػػػػا
 

 (ّ)َواْعِمْد ِإَلػى َسػيٍِّد ِفػي اْلَحػيِّ َجْحَجػاِح  
 

 فالعجكزيف ىنا األب كاألـ ، كيقكؿ الحطيئة في ىجاء أمو :

 َجػػػػػػػػػػزَاِؾ اهلُل َشػػػػػػػػػػػر ا ِمػػػػػػػػػػػْف َعُجػػػػػػػػػػػوزٍ 
 

 (ْ)َوَلقَّػػػػػػػػاِؾ اْلُعقُػػػػػػػػوَؽ ِمػػػػػػػػَف اْلَبِنػػػػػػػػيِف  
 

 كيستخدـ الشعراء العدد مميزوا بالسنيف لمداللة عمى الًيـر في مثؿ قكؿ زىير :

ػػػػػػةً   َكػػػػػػَأنِّي َوَقػػػػػػْد َخمَّْفػػػػػػُت ِتْسػػػػػػِعيَف ِحجَّ
 

 (ٓ)َخَمْعػػػػػُت ِبَيػػػػػا َعػػػػػْف َمْنِكَبػػػػػيَّ ِرَداِئَيػػػػػا  
 

 تسعيف التي فخر بيا ابنو كعب في قكلو :كىي ال

ػػػػًة   َأَنػػػػا اْبػػػػُف الَّػػػػِذي َعػػػػاَش ِتْسػػػػِعيَف ِحجَّ
 

ـْ ُيَمػػػـِ   ـْ َيْخػػػَز َيْوًمػػػا ِفػػػي َمَعػػػد  َوَلػػػ  (ٔ)َفَمػػػ
 

كعمى ىذا النحك كظؼ الشعراء األربعة ألفاظ العمر بمراحميا الثبلثة في سياقات: الغػزؿ المػدح 
دناىـ يجمعكف بػيف ألفػاظ العمػر الػزمف ػ الحجػة ػ عنػدما ربطيػا بعضػيـ كالفخر كالرثاء كاليجاء، كما كج

بالعدد ليػدؿ عمػى الفتػرة الزمنيػة التػي اسػتغرقيا الحػدث عشػريف حجػة عنػد زىيػر عنػدما كقػؼ عمػى ديػار 
  َالمحبكبة ، كتسعيف حجة لتدؿ عمى مرحمة اليـر  

العمػر؛ فمفظػة آنسػة لػـ تػرد  كما لكحظ التفػاكت بيػنيـ فػي اسػتخداـ بعػض المفػردات الدالػة عمػى
إال عند أكس، كلفظة الشيد لـ ترد إال عند الحطيئة، كما كردت لفظة العجكز عند أكس كالحطيئػة، فػي 
حيف لـ ترد عنػد زىيػر ك كعػب المػذيف انفػردا باسػتخداـ لفظػة الحجػة، كانفػرد زىيػر بكممػة الغػبلـ ، كلعػؿ 

   َياؽ في النص ىذا التفاكت مما يعمؿ بطبيعة التجربة ، كأثر الس
 ثالثًػا : مفػػردات األلػػواف : 

تمثؿ ىذه المفردات كاحدنا مف الحقكؿ الداللية التي اشتممت عمييا التجربة اإلبداعية عند شعراء  
نمػػا ثمػػة دافػػع آخػػر ىػػك مػػا  الصػػنعة ، كلػػـ يكػػف ىػػذا الػػدافع كحػػده الػػذم حػػدا بالباحػػث إلػػى دراسػػتيا ، كا 

ت فنية يسيـ في إنتاجيا تكظيؼ " مستخمصات أنسػاؽ معرفيػة متعػددة تتضمنو ىذه المفردات مف دالال
  َ( ٕمثؿ عمـ النفس كاالجتماع كالببلغة كالجماؿ كالمغة كاألنثركبكلكجيا " )

                                                 
 َ َُْػ ديكاف الحطيئة ص ُ 
  َ  ٓٓ/ٓف فارس ػ مقاييس المغة البِ
 َكالجحجاح : السيد الكريـ   ُْػ ديكاف أكس ص ّ
 َ  ِٔٓ/ّ، كانظر :  ِٗػ ديكاف الحطيئة ص ْ
 َ  ُٗٔػ شعر زىير صٓ
   َ  ّٓػ ديكاف كعب ص ٔ
                       َـ  ُٖٓٗػ يناير  ُْ/ صِ/ ع ٓػ محمد حافظ دياب : جماليات المكف في القصيدة العربية : مجمة فصكؿ مجٕ
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كبالرغـ مف تداخؿ كؿ ىػذه األنسػاؽ المعرفيػة ، فػتف الػربط بػيف المػكف كمػا يمكػف استشػفافو مػف  
األكلػى ؛ ألنػو " ال يمكػف كضػع قاعػدة قاطعػة بشػأف القيمػة الجماليػة  دالالت ييعدُّ أمػرنا انطباعيِّػا بالدرجػة

( بػػيف المػػكف كالداللػػة ، كذلػػؾ بػػرغـ كثػػرة الدراسػػات التػػي كجيػػت جػػؿ عنايتيػػا إلػػى ُلمتػػرابط بكجػػو عػػاـ " )
ىػػذا الػػربط ، كلمػػا كػػاف األمػػر عمػػى ىػػذه الشػػاكمة ، فتنػػو ممػػا يجػػدر بالباحػػث فػػي ىػػذا السػػياؽ أف يحػػدد 

  َف كسياقاتيا مع الكقكؼ عمى ما تنتجو ىذه السياقات مف دالالت ألفاظ األلكا
 المػػوف األبيػػض : 

كػػاف ىػػذا المػػكف أكثػػر األلػػكاف تػػكاترنا عنػػد شػػعراء البحػػث ، كقػػد اسػػتخدمكه فػػي سػػياقات : المػػرأة  
كالحرب كالمدح ، أما سػياؽ المػرأة ، فقػد جػاء فػي مكضػعيف اثنػيف : ألكس كالحطيئػة ، يقػكؿ أكس عػف 

 ينب كقد غيرىا الكصؿ : ز 

 َوَ يََّرَىػػػػػػا َعػػػػػػْف َوْصػػػػػػِمَيا الشَّػػػػػػْيُب ِإنَّػػػػػػوُ 
 

 (ِ)َشػػػِفيٌع ِإَلػػػى ِبػػػيِض اْلُخػػػُدوِر ُمػػػّدرَُّب  
 

نبلحظ أف الشاعر في تكظيفو لمدكاؿ المكنية قد جمع بيف أمريف متناقضيف داللة : أكليمػا الشػيب الػذم 
إلػى األبكػار المكنكنػات فػي خػدكرىف ، كيػدؿ  يستدعي بياض شعر الرأس ، كبػيض الخػدكر الػذم يشػير

كصفيف بالبيض عمى أمريف : أكليما صغر السف المقتػرف بالحيػاء   كثانييمػا التػنعـ كمػا يسػتدعيو مػف 
 ( ، ككميا أكصاؼ جمالية أكدىا الحطيئة في قكلو :ّالصفاء كالطيارة )

 ِمػػػػَف اْلِبػػػػيِض َكػػػػاْلِغْزاَلِف َواْلُغػػػػرِّ َكالػػػػد َمى
 

 (ْ)َعَمػػػػْيِيفَّ اْلَمَعػػػػاِطُؼ َواأُلُزْر ِحَسػػػػاٌف  
 

فقد كصؼ فيو المرأة مف خبلؿ الجمع بيف الدكاؿ المكنية األصػمية : البػيض الػداؿ عمػى الطيػارة كالنقػاء 
كالنعمػة ، كالػػدكاؿ المكنيػػة المسػػاعدة : الغيػػٌر الػػذم يشػػير كاحػػده إلػػى الغػػراء كىػػي المػػرأة الكاسػػعة الجبيػػة ، 

ر المػػرأة البيضػاء بػالغزاؿ ، ثػـ يعيػد كصػػفيا بػالغراء كيشػبييا بالػدمى   كالتشػػبيو كالبيػت يشػبو فيػو الشػاع
األكؿ يستدعي إلى الذاكرة التفسير الميثكلكجي /األسطكرم الذم يربط المرأة بالغزالة التي تػرتبط بػدكرىا 

بًػػدت فػػيٓبالشػػمس لغكيِّػػا ) ممػػثبلت  ( كمػػا ترتبطػػاف ميثكلكجيِّػػا ، حيػػث الحػػظ الدارسػػكف أف " الشػػمس عي
(   كالتشػػبيو الثػػاني لممػػرأة ٔأرضػػية ليػػا مثػػؿ : المػػرأة كالػػدرة كالبيضػػة كالنخمػػة كالفػػرس كالبقػػرة كالغػػزاؿ " )

الغراء بالدمية يؤكد عمى ىػذه العبلقػة الميثكدينيػة بػيف المػرأة كالمػكف األبػيض ؛ ألف التماثيػؿ أك الػدمى " 
المرأة قد كانػت مػف القداسػة بحيػث تػـ تشػبيييا  ( مما يعني أفٕتصاكير لربات قد عبدىا الجاىميكف " )

  َبما يقدسكنو 

                                                 
  َـ الييئة المصرية العامة لمكتاب ُُٖٗ/ِط ْٕػ جيرـك ستكلنيتز : النقد الفني ػ ترجمة د/ فؤاد زكريا ص ُ 
  َ  ٓػ ديكاف أكس ص ِ
  َـ عالـ الكتب ػ القاىرة ُٕٗٗ/ِػ ط ُٖٓػ د/أحمد مختار عمر : المغة كالمكف ص ّ
  َ  َُٓػ ديكاف الحطيئة ص ْ
  َمادة غزؿ   ّْٗ/ُُف منظكر ػ انظر : لساف العرب البٓ
 ـ جركس برسََُِ/ُط ُِّػ د/ إبراىيـ محمد عمي: المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ قراءة ميثكلكجية ص ٔ
 األقصى /عىٌماف  ُٕٔٗ/ َُٕػ د/نصرت عبد الرحمف:الصكرة الفني في الشعر الجاىمي في ضكء النقد الحديث ص ٕ
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كأيِّا ما كاف التفسير الذم يربط بيف المرأة كالمػكف األبػيض، فػتف ثمػة حقيقػة كاضػحة كانػت عنػد  
( كالبيػػاض ُالجػاىمييف ىػػي أف" البيػػاض إحػػدل الصػفتيف العظيمتػػيف لجمػػاؿ المػػرأة المثػالي فػػي نظػػرىـ ")

مػػػف بيػػػت  دالصػػػفة الثانيػػػة فكانػػػت جسػػػمية كىػػػي السػػػمنة، عمػػػى أف مػػػا يسػػػتفا صػػػفة لكنيػػػة خالصػػػة، أمػػػا
الحطيئة السابؽ أف جمعو بيف المكف األبيض كالغرة تأكيد آخر ليذا االرتباط بيف المرأة كىذا المػكف كىػك 
مػا يسػتدعي أف يكػكف" سػياؽ المػرأة ألصػؽ السػياقات بالبيػاض؛ ذلػؾ أف ىػذا المػكف قػد اكتسػب ػ عرفيِّػا ػ 

( كقد يطمؽ البياض عمى الرجػؿ ، كعندئػذو يػراد بػو ِا مف التعمؽ بأجكاء الصفاء كاإلشراؽ كالحب ")كثيرن 
 دالالت أيخر كالكصؼ بالجكد كالكـر في قكؿ زىير : 

 َوَأْبػػػػػػػػػَيَض َفيَّػػػػػػػػػاٍض َيػػػػػػػػػَداُه َ َماَمػػػػػػػػػةٌ 
 

 (ّ)َعَمػػػػى ُمْعَتِفيػػػػِو َمػػػػا ُتِغػػػػب  َفَواِضػػػػُمْو  
 

ذا كػػػاف فالبيػػػاض فػػػي البيػػػت كصػػػؼ داؿ عمػػػى  ، كذاؾ مػػػا تؤكػػػده دكاؿ البيػػػت جميعيػػػا، كا  الشػػػيرة بػػػالكـر
الػػبعض قػػد ذىػػب إلػػى ربػػط البيػػاض فػػي مثػػؿ ىػػذا السػػياؽ بػػالقمر، كذلػػؾ فػػي إطػػار التفسػػير الميثكلػػكجي 
الذم يذىب إلى أف القمر يمثػؿ دكر األب فػي الثػالكث المقػدس الػذم عبػده العػرب، كالثػكر يمثػؿ البػديؿ 

ع العػػرب السترضػػاء القمػػر ، كاسػػتنزاؿ المطػػر، فػػتف الممػػدكح األبػػيض تمطػػر األرضػػي لمقمػػر " كىػػك شػػفي
( بػػؿ ىػػك خيػػر ال ينقطػػع كمػػا يشػػير إلػػى ذلػػؾ زىيػػر، فػػتف مثػػؿ ىػػذا التفسػػير ْيػػداه خيػػرنا عمػػى النػػاس " )

  َالميثكلكجي يقرر حقيقة استعماؿ المكف في العرؼ العربي القديـ 
كصؼ بو الرجاؿ ، داللة طيارة العرض كنقائػو مػف كمف الدالالت التي ينتجيا البياض عندما ي 

 الدنس ، كىي الداللة التي يمكف استدعاؤىا في بيت زىير السابؽ ، ككذلؾ في قكؿ أكس بف حجر :

ػػػػػػْرَباِؿ َأْبػػػػػػَيَض َصػػػػػػاِرًما  ُيَجػػػػػػرُِّد ِفػػػػػػي السِّ
 

ػػػػػػػػـِ    (ٓ)ُمِبيًنػػػػػػػػا ِلَعػػػػػػػػْيِف النَّػػػػػػػػاِظِر اْلُمَتَوسِّ
 

ؤلمػكر كانقطاعػو إلييػا ، كنقػاء العػرض مػف الػدنس  ، كلعػؿ فػي تنػكع فالشاعر يصػؼ الممػدكح بتجػرده ل
الػػػدالالت المرتبطػػػة بمػػػكف مػػػف األلػػػكاف مػػػا يػػػدؿ عمػػػى أف الػػػدكاؿ المكنيػػػة تيعػػػدُّ " رمػػػكزنا كمعػػػاني   ككظيفػػػة 
الشاعر ىي معرفة اسػتخداـ ىػذه الرمػكز كتمػؾ المعػاني ؛ ليعيػد تشػكيؿ المغػة ، كيخمػؽ ليػا ذاكػرة جديػدة 

  َ( ٔكف مف استصفائيا ، كتفجر أعماقيا " )حدسية تتم
كالحػػػؽ أف دالالت األلفػػػاظ المكنيػػػة ال يقػػػؼ عنػػػد حػػػد مػػػا سػػػبؽ مػػػف الصػػػفاء كالطيػػػارة كاإلشػػػراؽ  

نما يتعدل ذلؾ كمو إلى إنتاج دالالت أخرل ترد في سػياقات الحػرب ، خاصػة عنػدما  كالحب كالكـر ، كا 
ػػا عمػػى يكصػػؼ بػػو السػػيؼ أك الػػرمح ، كىػػك الكصػػؼ الػػذم احت فظػػت بػػو الػػذاكرة العربيػػة حتػػى صػػار عممن

 السيؼ الذم يحذؼ في سياقات متعددة كيقـك الكصؼ المكني مقامو يقكؿ أكس بف حجر : 

                                                 
 تَػ الدار القكمية لمطباعة كالنشر د  ِِٔ/ِاىمي : منيج في دراستو كتقكيمو ػ د/ محمد النكييي : الشعر الجُ 
 َـ ػ لكنجماف ػ القاىرة ُٔٗٗ/ُط ّٗػ د/ محمد عبد المطمب : قراءة ثانية في شعر امرئ القيس ص ِ
 ، معتفيو : مف يطمبكف عطاءه ، ما تغب فكاضمو : ال تنقطع عطاياه  ٓٓػ ديكاف زىير صّ
 ُُٓ، َُٓشعر الجاىمي : قراءة ميثكلكجية ػ سابؽ ػ ص ػ المكف في الْ
  َ  ُُٖػ ديكاف أكس بف حجر ص ٓ
  َ  ْْػ د/ محمد حافظ دياب :جماليات المكف في القصيدة العربية ػ مجمة فصكؿ ػ سابؽ ػ ص ٔ
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 َوَأْبػػػػػػػػػَيَض ِىْنػػػػػػػػػػِدي ا َكػػػػػػػػػَأفَّ ِ ػػػػػػػػػػرَاَرهُ 
 

ُِ َبػػػػػْرٍؽ ِفػػػػػي َحِبػػػػػي  َتَكمَّػػػػػال    (ُ)َتأْللُػػػػػ
 

نػو جػاء بكصػؼ آخػر ىػك ىنػدٌم فقد حذؼ المكصكؼ كاكتفػى بػذكر الصػفة لشػيرتو بيػا ، بػؿ إ
فيػػك منسػػكب إلػػى الينػػد لشػػيرتيا بصػػناعة السػػيكؼ الصػػارمة ، ثػػـ يصػػر الشػػاعر عمػػى تكظيػػؼ المػػكف 
األبػػيض الػػداؿ عمػػى الحػػدة كالصػػرامة فػػي السػػيؼ عنػػدما يشػػبيو بممعػػاف السػػحاب المتػػراكـ بعضػػو فػػكؽ 

  َو ، كمف ثـ حدة السيؼ كصرامتو بعض ، كذلؾ أدعى لممعانو كشركق
، كالحطيئػة يسػتخدـ األبػيض الماضػي ُّٔ/ِستخدـ كعب صيغة الجمع: البػيض القكاطػع ك ي

ذا كانت نسػبة السػيؼ إلػى ىػذه األمػاكف دالػة عمػى صػرامتو  ُْٓ/ُٓ، كاألبيض المشرفي ْٖ/ُٔ ، كا 
كحدتو، فتف لكصػفو بػاألبيض داللػة ميثكلكجيػة تربطػو بػالقمر اإللػو ذم المػكف األبػيض الػذم يقاتػؿ قػكل 

لظػػبلـ، كيسػػعى لبلنتصػػار عمييػػا مػػف خػػبلؿ بدائمػػو األرضػػية، كمػػف ثػػـ نجػػد أنػػو" البػػد أف يمػػنح الشػػر كا
القمر بركتو البيضاء لسيؼ الممدكح األبيض، حتى يتحقؽ االنتصار الذم يعد في الكقت ذاتػو انتصػارنا 

كصبلبتيا مع  (، كما شمؿ الكصؼ بالبياض الدركع، ك يراد بو آنئذو الداللة عمى نقائياِلمقمر اإللو " )
 لمعانيا ، كذلؾ ما نراه في قكؿ أكس:

 َوَبْيَضػػػػػػػػػػػػاَء َزْعػػػػػػػػػػػػٍؼ َنْثَمػػػػػػػػػػػػٍة ُسػػػػػػػػػػػػَمِميَّةٍ 
 

َناِمػػػػػػِؿ ُمْرَسػػػػػػُؿ    (ّ)َلَيػػػػػػا َرْفػػػػػػَرٌؼ َفػػػػػػْوَؽ اأَل
 

فالبياض ىنا داؿ عمى الصقؿ كالممعاف الذم يستدعي معاني الحدة كالقػكة التػي تزيػدىا النسػبة إلػى نبػي 
 ييما السبلـ ػ سممية قدسية ، قكؿ زىير بف أبي سممى : ا سميماف بف داكد ػ عم

 َعَمْيَيػػػػػػػػػػا ُأُسػػػػػػػػػػوٌد َضػػػػػػػػػػاِرَياٌت َلُبوُسػػػػػػػػػػُيـْ 
 

ُقَيػػػػػػػػػا النَّْبػػػػػػػػػُؿ    (ْ)َسػػػػػػػػػَواِباُل ِبػػػػػػػػػيٌض ال ُتَخرِّ
 

فالكصؼ بالبياض داؿ عمى قكة ىذه الدركع كصبلبتيا التي تحكؿ دكف خرقيا مف النبػاؿ ، كمػف ثمػة ، 
كػػكف عمػػى القػػدر ذاتػػو مػػف القػػكة كالصػػبلبة ؛ لػػذا اسػػتحؽ مػػف يمبسػػيا الكصػػؼ فػػتف مػػف يرتػػدييا البػػد أف ي

 باألسكد الضارية ، كقكؿ كعب :
 ِبػػػػيٌض َسػػػػَواِباُل َقػػػػْد ُشػػػػكَّْت َلَيػػػػا َحَمػػػػؽٌ 

 

 (ٓ) َكَأنََّيػػػػا َحَمػػػػُؽ اْلَقْعَفػػػػاِء َمْجػػػػُدوؿُ  
 

عمػػى طػػكؿ مػػا  كنمحػػظ التخػػالؼ فػػي التركيػػب الكصػػفي عنػػد زىيػػر ككعػػب، إذ بػػدأ زىيػػر بالكصػػؼ الػػداؿ
يمبسو األيسكد ػ قكـ سناف بف أبي حارثة ػ كثنى بالمكف ، أما كعب فقد بدأ بالمكف ثـ ثنى بالكصؼ الػداؿ 

 َعمى طكؿ ىذه الدركع البيضاء 
                                                 

  َ، الًغرار : حد السيؼ ، الحبي : ما حبا مف السحاب أم ارتفع   ْٖػ ديكاف أكس بف حجر ص ُ 
   ُّٓ/ إبراىيـ محمد عمي : المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ ػ سابؽ ػ ص ػ دِ
  َ، زغؼ : الدرع المينة ، نثمة : كاسعة مستفيضة   ٔٗػ ديكاف أكس ص ّ
  َ  ّٓػ شعر زىير ص ْ
 َ  ُٖٔ/ُ، القعفاء : شجرة ثمارىا كأكراقيا تبدك كحمؽ الدركع ، كانظر :  ُِػ ديكاف كعب ص ٓ
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 المػػػوف األسػػػود  : 
ىذا المكف ىك لكف اإلعتاـ كالظبلـ، كحيث الكثافة المكنية الحاجبػة لمػا يمكػف أف يكػكف كراءىػا،  
( كاإلعتاـ الكثافة المكنية تستدعي أف يككف ىذا المكف" أغمؽ األلكاف، كىك في ُو نقيض البياض)كما أن

(؛ كألف األسكد يشير إلى مثؿ ىذه ِاألبيض ") نعـالمضادة لػ  الالحقيقة سمب المكف نفسو، األسكد ىك 
ت شػعراء الصػنعة ليػذا ( كذاؾ أمر تؤكده استخداماّالدالالت، فربما كاف" رمز الحزف كاأللـ كالمكت ")

المكف، مف ذلؾ ما نراه مف تشبيو أكس أثر السيؼ باألثر الذم يتركو الجػراد األسػكد عمػى األرض حػيف 
 انحداره مف سفح التمة إلى السيؿ ، يقكؿ :

 َوَأْخػػػػػػػػَرَج ِمْنػػػػػػػػُو اْلَقػػػػػػػػْيُف َأثَػػػػػػػػرًا َكَأنَّػػػػػػػػُو 
 

 (ْ)َمػػَدب  َدًبػػا ُسػػوٍد َسػػَرى َوْىػػَو ُمْسػػِيُؿ  
 

ىك العظيـ مف الحيات ، بؿ ىك أخبثيا كأعظميا كأنكاىا ، كىك أجرأ الحيات كال ينجك كاألسكد 
 ( كىك الذم قاؿ فيو كعب بف زىير : ٓسميمو )

 

 ُىػػػػػَو اْلَحػػػػػاِفُظ اْلَوْسػػػػػَناَف ِبالمَّْيػػػػػِؿ َميِّتًػػػػػا
ْف َكػػػاَف ثَػػػاِئرًا   ِمػػػَف اأَلْسػػػَوِد السَّػػػاِري َواِ 

 

 ُمْثَقػػػػػػُؿ  َعَمػػػػػػى َأنَّػػػػػػُو َحػػػػػػٌي ِمػػػػػػَف النَّػػػػػػْوـِ  
ػػػػُؿ  ـُ اْلُمَثمَّ ػػػػَما  (ٔ)َعَمػػػػى َحػػػػدِّ َناَبْيػػػػِو السِّ

 

، ككأنمػا يشػير بػذلؾ  فيك يرجع حفظ النائـ مف ىذا الثعباف الثائر ذم السـ الميمؾ إلى ا تعالى كحده
، تمػػؾ العػػداكة التػػي دار حكليػػا الكثيػػر مػػف  إلػػى العػػداكة الشػػديدة مػػف الثعػػابيف كالحيػػات السػػكد لئلنسػػاف

( كىػي عػداكة  ٕ)"  " كأغمب ذلؾ الكثير رمكز تضرب فػي صػميـ المػكركث الجػاىمي ايات كاألخبارالحك
نمػػػػا تمتػػػػد لتشػػػػمؿ بنػػػػي جنسػػػػيا مػػػػف الثعػػػػابيف كاألفػػػػاعي  ال تقػػػػؼ عنػػػػد اإلنسػػػػاف كحػػػػده " تزخػػػػر  إذ؛ ، كا 

تيػي الحكايات بالحديث عف األفاعي السكداء التي أرادت أف تفتػؾ باألفػاعي البيضػاء، كىػي حكايػات تن
غالبنا بانتصػار الحيػة البيضػاء؛ ألنيػا رمػز الخيػر، أك اإليمػاف ضػد الحيػة السػكداء التػي ىػي رمػز الشػر 

غكائو آدـ كالتسبب فػي ٖكالكفر ") ( الذم اقترف بيا بسبب شيكع عبلقتيا بتبميس كطريقة دخكلو الجنة كا 
  َقميا عرب الجاىمية  خركجو منيا، كذلؾ في المكركثات السكمرية كالبابمية كالعبرية التي تنا

 

كمف السياقات التي كرد فييا المكف األسكد ، كتميتي إلى الشر كاليبلؾ بصمة سياقات الحرب  
 التي تكصؼ رماحيا بالسكاد كالسمرة داللة عمى حدتيا كصبلبتيا ، قاؿ أكس : 

                                                 
  َ، مادة سكد   ِِْ/ّكر : لساف العرب ابف منظػ ُ
  َ  ُٓٗػ د/ أحمد مختار عمر : المغة كالمكف ػ سابؽ ػ ص ِ
  َ  ُٖٔػ السابؽ ص ّ
  َ، األثر : الفرند كالجكىر ، الدبا : الجراد األسكد ، مدب : طريؽ زحفو  ٓٗػ ديكاف أكس ص ْ
  َمادة : سكد   ِِٔ/ّػ ابف منظكر : لساف العرب ٓ
ـٌ ، المثمؿ : نعت لمسـ المجتمع  ّْكعب ص ػ ديكاف ٔ  ، السماـ : السُّ
 ـ ػ بيركت َُٖٗػ دار األندلس  ُْٔػ د/ أحمد كماؿ زكي : دراسات في النقد األدبي صٕ
  َـ  ُْٖٗػ مكتبة الشباب القاىرة ػ  َُِػ د/ ثناء أنس الكجكد : رمز األفعى في التراث العربي ص ٖ
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 َوُذو َبَقػػػػػٍر ِمػػػػػْف ُصػػػػػْنِع َيثْػػػػػِرَب ُمْقَفػػػػػؿٌ 
 

 (ُ)َيْعِتػػػػػػػػُر  َوأْسػػػػػػػػَمَر َداَنػػػػػػػػاُه اْلِياَلِلػػػػػػػػي   
 

 (:ِكقاؿ الحطيئة )

 َعَمػػػػػى ُكػػػػػؿِّ َمْحُبػػػػػوِؾ اْلَمرَاِكػػػػػِؿ َسػػػػػاِبمٍ 
 

 ِإَذا ُأْشػػػػػػػرَِعْت ِلْمَمػػػػػػػػْوِت َخطِّيَّػػػػػػػػٌة ُسػػػػػػػػُمْر  
 

فقد قرف الحطيئة بيف الخطية السمر ، كىي الرماح السمراء ، ك إشراعيا لممكت ، ككأف المكت مقترف  
اعيا ، كخاصػػػة فػػػي جانػػػب المنتصػػػر إذ تػػػتمخض الحػػػرب عػػػف بتشػػػراعيا ، كمػػػا أف الحيػػػاة مقترنػػػة بتشػػػر 

  َالنصر ، أك اليزيمة 
ذا كانت السمرة " منزلة بيف السكاد كالبياض ػ مع أف العرؼ يقرنيػا عػادة بالسػكاد ػ يكػكف ذلػؾ   كا 

( ، ككػاف كصػفيا لمرمػاح داال عمػى الصػبلبة كالحػدة كالقػكة   فتنيػا إذا أريػد ّفي ألكاف النػاس كاإلبػؿ " )
 بيا اإلبؿ ، فتنيا تدؿ آنئذ عمى الصبلبة كالقكة ، قاؿ الحطيئة :  ت

 ِإَلػػػػػػى َعُجػػػػػػٍز َكاْلَبػػػػػػاِب ُشػػػػػػدَّ ِرتَاُجػػػػػػوُ 
 

 (ْ)َوُمْسػػػَتْتِمٍع ِبػػػاْلُكوِر ِفػػػي ُحُبػػػٍؾ ُسػػػْمِر  
 

بيؾ السمر ىي طرائؽ البعير، الذم إذا أسف اسماٌر عقبو، كذلؾ أدعى لصبلبتو    َفالحي
فييا ىذا المكف عند زىير  مثؿ اإلشارة إلػى الشػباب ، كخاصػة عنػدما  كثـ دالالت أخرل يجيء 

، ككػػذلؾ باألمػػة الغميظػػة الدالػػة عمػػى المػػدخكؿ  ِّٖ/ٕ، كبقػػكائـ الناقػػة  ْٔ/ْيكصػػؼ الػػرأس بالسػػكاد 
عند كعب ، كبالعرؽ السائؿ مف  ُّٔ/ْ، كبالتيس األسكد تصغيرنا مف شأف الميجك  ُِِ/ُٗالنسب 

  َعند الحطيئة   ُٕٓ/ُٕآباط اإلبؿ 
 المػػػػػوف األصػػػفر  :

كرد ىذا المكف عند الشػعراء األربعػة فػي دالالت مختمفػة منيػا مػا كرد فػي كصػؼ أدكات الحػرب  
 (:ٓكالذم نجده عند أكس بف حجر مف كصؼ القكس في قكلو )

 َوَصػػػػػػْفرَاَء ِمػػػػػػْف َنْبػػػػػػٍع َكػػػػػػَأفَّ َنػػػػػػِذيَرَىا
 ةٌ َتَعمََّمَيػػػػػا ِفػػػػػي ِ يِمَيػػػػػا َوْىػػػػػَي َحْظػػػػػوَ 

 

ـْ ُتَخفِّْضػػػػُو َعػػػػِف اْلػػػػَوْحِش َأْفَكػػػػُؿ    ِإَذا َلػػػػ
 ِبػػػػػػػػَواٍد ِبػػػػػػػػِو َنْبػػػػػػػػٌع ِطػػػػػػػػَواٌؿ َوِحْثَيػػػػػػػػُؿ 

 

ًنعت ىذه القػكس مػف شػجر النبػع المػيف الػذم تصػنع القسػي منػو ، كقػد تعيػد الصػانع عكدىػا منػذ  فقد صي
 : (ٔالصغر حتى اشتد العكد كاتخذ منو القكس ، كقكؿ كعب بف زىير )

 َشػػػػػػكَّْتَيا اأَلِسػػػػػػرَُّة ُعوُدَىػػػػػػا َوَصػػػػػػْفرَاءَ 
 

ـُ   ْنػػػػػَداِء َأْحَمػػػػػُر َكػػػػػاِت  َعَمػػػػػى الطَّػػػػػؿِّ واأَل
 

فالقكس ذات األسرة ػ شكتيا األسرة ػ أجكد عكدنا مف غيرىا ؛ كلذلؾ كصفيا الشاعر بأنيا كاتـ يريد أنيا 
  َمف الصبلبة بحيث ال تتشقؽ كال تتصدع 

                                                 
  َ: الذم يقـك الرمح ، يعتر : يضطرب  ، اليبللي ّٔديكاف أكس ص ػ ُ
   َ، المحبكؾ : الشديد الفتؿ ، المراكؿ : المراد مكضع عقب الفارس َُٖػ ديكاف الحطيئة ص ِ
 ـ ُٖٗٗػ الييئة المصرية العامة لمكتاب  ُِّػ د/ عبد الحميد إبراىيـ : قامكس األلكاف عند العرب ص ّ
  َ، المستتمع : السناـ المتقدـ ، الككر : الرحؿ   ِِٔلسكرم ص ػ ديكاف الحطيئة بركاية ابف حبيب شرح اْ
 نذيرىا : صكتيا ، حظكة : قضيب يثبت في أصؿ الشجرة ، الغيؿ كالنبع كالحثيؿ أشجار ٕٗ، ٔٗػ ديكاف أكس ص ٓ
  َاألسرة : الخطكط ، شكتيا : دخمتيا    َُْػ ديكاف كعب ص ٔ
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ط ىػذا األخيػر بالشػمس لمتكحػد المػكني بينيمػا داال عمػى كربما كاف ربط القكس بالصفرة ، كارتبػا 
قدسػػيتو ، كقدسػػية مػػا يتصػػؼ بػػو ، خاصػػة إذا كانػػت الشػػمس تمثػػؿ اإلليػػة األـ التػػي تأخػػذ عمػػى عاتقيػػا 
قتاؿ قكل الشر كالظبلـ الذم ينقشع بمجرد ظيػكر أشػعتيا الصػفراء ؛ كلػذلؾ كانػت " القػكس ػ الصػفراء ػ 

( تتخذ منو أداة لمحاربة قكل الشر كالظبلـ ، كربما ارتبطت بيػذا المػكف ُ" ) بديبلن أرضيِّا مقدسنا لمشمس
داللػػػػة أخػػػػرل ، ذلػػػػؾ أنػػػػو إذا كػػػػاف " داكننػػػػا ، فيػػػػك يسػػػػتخدـ لمتعبيػػػػر عػػػػف الجػػػػبف كاالنحطػػػػاط كالضػػػػعؼ 

( كىػػػي الػػػدالالت التػػػي تقتػػػرب مػػػف حقػػػكؿ الحػػػرب ِكاالضػػػمحبلؿ كالغيػػػرة كالغػػػش كالخػػػداع كالمػػػرض " )
  َالشحكب كالضعؼ كالمرض كالقتاؿ ، خاصة 

ك الرتباط ىذا المكف بالتغير كالتحكؿ مف حاؿ إلػى أخػرل ، فتننػا نجػد زىيػرنا يكظفػو فػي كصػؼ  
 الماء كقد تغير لكنو لما كقع فيو مف الجراد كريش الحماـ كغير ذلؾ في قكلو :

 َوَخػػػاِلي اْلَجَبػػػا َأْوَرْدتُػػػُو اْلَقػػػْوـَ َفاْسػػػَتَقْوا 
 

ـْ ِمػػػ   (ّ)ْف ءِجػػػِف اْلَمػػػاِء َأْصػػػَفرَا ِبُسػػػْفَرِتِي
 

فقد خبل ىذا الحكض مف األنيس ، كلـ تعػد السػباع أك الكحػكش تصػؿ إليػو ، كمػف ثمػة لػـ يكػف فيػو إال 
  َغير لكنو كطعمو كرائحتو / آجف ىذه األشياء أخذت تساقط فيو ، كتعمؿ عمى ت

د التغػزؿ بيػا كبطيػب ثـ سػياؽ آخػر يسػتخدـ فػي المػكف األصػفر ، كىػك سػياؽ المػرأة خاصػة عنػ 
 رائحتيا ، قاؿ كعب بف زىير :

 َصػػػػػػػػْفرَاُء ءِنَسػػػػػػػػُة اْلَحػػػػػػػػِديِث ِبِمْثِمَيػػػػػػػػا
 

َِاِدِه اْلَمْمُيػػػػػػوُؼ    (ْ)َيْشػػػػػػِفي َ ِميػػػػػػَؿ فُػػػػػػ
 

  كقاؿ الحطيئة :
 َلَقػػػػػػػْد ُأَ ػػػػػػػاِدي ِبَيػػػػػػػا َصػػػػػػػْفرَاَء ءِنَسػػػػػػػةً 
 َخػػػػػػػػْوًدا َلُعوًبػػػػػػػػا َلَيػػػػػػػػا َريَّػػػػػػػػا َورَاِئَحػػػػػػػػةٌ 

 

 ْعػػػػػػػػػػػُروٍؼ ِبَأْقَسػػػػػػػػػػػاـِ ال تَػػػػػػػػػػػْأَتِمي ُدوَف مَ  
َِاَد َرِذيِّ اْلِجْسػػػػـِ ِمْسػػػػَقاـِ   (ٓ)َتْشػػػػِفي فُػػػػ

 

فػنحف نممػح ىػذا اإللحػاح عمػى الكصػؼ بالصػفرة ػ مػف المػدركات البصػرية ػ الدالػة عمػى طيػب الرائحػة   
كذاؾ مػػا يػػدرؾ بالحاسػػة الشػػمية ، ممػػا يعنػػي أف الشػػاعر قػػد جمػػع فػػي ىػػذه المػػرأة بػػيف الجمػػاؿ الشػػكمي 

غدك الصفرة فييما آية مف آيات الحسف فالجارية الحسناء تتمكف بمكف الشمس ػ يبلحظ العبلقػة كالنفسي ت
بػيف المػرأة كالشػمس ػ تكػكف فػي الضػحى بيضػاء ، كفػي العشػٌي صػفراء   كمػف ثمػة تضػرب الصػفرة فػي 

( الػػذم ربمػػا " كػػاف السػػبب فػػي تمػػؾ ٔالحسػػف خاصػػة مػػع طػػكؿ المكػػث فػػي الكػػفّْ كالتضػػمد بالطيػػب )
  َ( ٕة التي كصؼ الشعراء بيا الحساف " )الصفر 

                                                 
  ُُُسابؽ ػ ص ػ المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ ػ ُ 
 ـ ُٖٓٗػ الييئة المصرية العامة لمكتاب  ُِٕػ شكرم عبد الكىاب : اإلضاءة المسرحية ص ِ
 ، الجبا : الحكض أك ما حكؿ البئر مف التراب  َِْػ شعر زىير ص ّ
  ٖٓػ ديكاف كعب بف زىير ص ْ
   ُُُػ ديكاف الحطيئة ص ٓ
 ـ دار إحياء التراث العربي  ُٔٗٗ/ ُرؼ ػ طػ بتص ُِٓ،  ُِْ/ٔػ ابف عبد ربو : العقد الفريد ٔ
 ـ دار نيضة مصر ُِٕٗ/ِط ُُٗػ د/ أحمد الحكفي : الغزؿ في العصر الجاىمي صٕ
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 المػػػػػوف األحمػػػػػر
ذا كاف لمَّكف األصفر حضكر كاضح في الشعر الجاىمي بسبب سيطرتو الكاضحة عمى البيئة   كا 

ػا  ا أيضن الطبيعية: الشمس كالصحراء كىما يحكطاف بو مف كؿ جانب، فتف لمكف األحمػر حضػكرنا كاضػحن
المػكف األصػفر، كذلػؾ بسػبب ارتبػاط الحمػرة بمػكف الػدـ الػذم كػاف يمثػؿ  بحيث ال يكاد يقػؿ عػف حضػكر

المغة الطاغية عمى طبيعة العبلقة بيف القبائؿ العربيػة؛ كذلػؾ بسػبب كثػرة الحػركب، كتعػدد دكافعيػا فيمػا 
ػػا  بػػالمزاج  بيػػنيـ؛ كلػػذلؾ فػػتف نظامػػو الفيزيقػػي يتجػػو" نحػػك اليجػػكـ كالغػػزك ، كىػػك فػػي التػػراث مػػرتبط دائمن

( كتمػػؾ كميػػا مفػػردات الحيػػاة الجاىميػػة كالعربيػػة القديمػػة التػػي جػػاء شػػعرىا ُم ، كبالشػػجاعة كالثػػأر ")القػػك 
معبػػرنا عنيػػا كأصػػدؽ مػػا يكػػكف التعبيػػر، فيػػذا أكس بػػف حجػػر يشػػبو اضػػطراـ النػػار فػػي نخيػػؿ األعػػداء 

 كزركعيـ بناصية الحصاف األشقر فيقكؿ :

ـْ  ـْ َوُزُروَعُيػػػػػػػ  َحتَّػػػػػػػى َيمُػػػػػػػؼَّ َنِخػػػػػػػيَمُي
 

 (ِ)َلَيػػػٌب َكَناِصػػػَيِة اْلِحَصػػػاِف اأَلْشػػػَقِر  
 

فاألشقر ىك األحمر مف الػدكاب كتكظيفػو ىنػا مػع مجمكعػة األلفػاظ المكنيػة األخػرل مػف شػأنو أف يجسػد 
الصكرة التي يريػد الشػاعر أف يرسػميا، ذلػؾ أف الميػب األحمػر سػكؼ يحػيط أكالن بالنخيػؿ التػي تسػتدعي 

تنكع ألكانيا يتحكؿ لكف النار األحمر إلى الشقرة نتيجة اختبلط األلكاف، ثمارىا لكف الحمرة، كالزركع مع 
( ّكألف ىػذا المػكف " يػرتبط بػالعنؼ كاالسػتفزاز كاإلثػارة " ) َكالشقرة في النار تػدؿ عمػى حػدتيا كشػدتيا 

 فقد كظفو كعب في مدحو األنصار في قكلو :

 َوالنَّػػػػػػػػػػػػػاِظِريَف ِبػػػػػػػػػػػػػَأْعُيٍف ُمْحَمػػػػػػػػػػػػػرَّةٍ 
 

 (ْ)َ ْيػػػػػِر َكِميَمػػػػػِة اإلْبَصػػػػػاِر  َكػػػػػاْلَجْمرِ  
 

ككصؼ العيف بالحمرة ىنا داؿ عمى الغضب كالغيظ كاشػتياء القتػاؿ كلقػاء األعػداء ، كلمػا كػاف احمػرار 
العينيف يشير في بعض دالالتو إلػى مػا يمكػف أف يصػيب العػيف مػف القػذل كاألتربػة كغيرىػا ممػا يسػاعد 

شػػاعر ينفػػي عػػف العينػػيف الكػػبلؿ ، بػػؿ إف العينػػيف مػػف قػػكة عمػػى تقميػػؿ القػػدرة اإلبصػػارية ، فقػػد كجػػدنا ال
  َاإلبصار بحيث جاء تشبيييا بالجمر 

لػػى جانػػب ذلػػؾ اسػػتخدمكه فػػي سػػياقات دالػػة عمػػى الضػػعؼ عنػػد ربطػػو بحكاصػػؿ القطػػا: حمػػر   كا 
عند الحطيئة، كربما دؿ اقتراف األحمر بالنيػار ُّٔ/ُٓعند كعب، كحمر الحكاصؿ  َٔ/ُٕحكاصمو 

  َ ِِْ/ُٓيايتو، ك دخكؿ الميؿ عند زىير:احمٌر النيار كأدبرا عمى قرب ن
 المػػػػػوف األزرؽ : 

لـ يرد ىذا المكف عند أكس بف حجر ، فػي حػيف كرد عنػد الشػعراء الثبلثػة اآلخػريف ، كذلػؾ فػي 
 داللتيف ، تشير إحداىما إلى صفاء الماء كطيارتو في قكؿ زىير :

                                                 
  ُْٖػ المغة كالمكف د/ أحمد مختار ػ سابؽ ػ ص ُ 
  ْٖػ ديكاف أكس ص ِ
   ُِٔػ اإلضاءة المسرحية ػ سابؽ ػ ص ّ
    ّّػ ديكاف كعب ص ْ
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ػػػػػػا َوَرْدَف اْلَمػػػػػػاَء ُزْرًقػػػػػػ  ا ِجَماُمػػػػػػو َفَممَّ
 

 (ُ)َوَضػػػْعَف ِعِصػػػيَّ اْلَحاِضػػػِر اْلُمَتَخػػػيِّـِ  
 

فالزرقة ىنا دليؿ صفاء المػاء ، كىػي تػذكر بمػكف مػاء البحػر ، ككػذا لػكف السػماء التػي يػراد مػف  
فػػػي  ُْٓ/ُٓزرقتيػػػا الكصػػػؼ بالصػػػفاء ، كىػػػذا المركػػػب المغػػػكم " زرؽ الجمػػػاـ " نجػػػده عنػػػد الحطيئػػػة 

  َالماء كنقاؤه الداللة عينيا كىي صفاء 
أمػػػا الداللػػػة الثانيػػػة التػػػي كرد عمييػػػا المػػػكف األزرؽ عنػػػد ىػػػؤالء الشػػػعراء ، فيػػػي داللػػػة الغضػػػب  

 خاصة عندما يرتبط ىذا المكف بالعيكف ، قاؿ كعب بف زىير :
 ُمْقِعَيػػػػػػػػػاٍت ِإَذا َعَمػػػػػػػػػْوَف َيَفاًعػػػػػػػػػا

 

 (ِ)َزِرَقػػػػػػػػػاٍت ُعُيوُنَيػػػػػػػػػا ِلُتِغيػػػػػػػػػرَا  
 

كػبلب إلػى الزرقػة مػف شػدة غضػبيا عنػدما تحػدؽ فػي الصػيد ، كألجػؿ ذلػؾ فقد تحكؿ لػكف عيػكف ىػذه ال
فتف المكف األزرؽ " يكاد يرتبط بطبيعة العنؼ كما يتصؿ بيا مف معػارؾ فػي الصػيد ، أك فػي الحػرب ، 
كربما كاف مرجع ىذا االرتباط تصكر عاـ لدل العرب أف زرقػة العيػكف تػدؿ عمػى العػداكة الشػديدة ؛ لمػا 

حف " )كاف بينيـ كبي   َ( ّف الركـ مف عداكات كا 
 المػػػػػوف األخػػػػضر :

كرد ىذا المكف عند أكس بف حجر ، كزىير بف أبي سممى ، كأمػا السػياقات التػي كرد فييػا ، فيػي سػياؽ 
 الخصب كالنماء كالداللة عمى سعة العيش عند أكس بف حجر في قكلو :

 َتَنػػػػػػػػػاَىُقوَف ِإَذا اْخَضػػػػػػػػػرَّْت ِنَعػػػػػػػػػاُلُكـُ 
 

ـٌ َمَضػػػػاِجيُر َوِفػػػػ   (ْ)ي اْلَحِفيَظػػػػِة َأْبػػػػرَا
 

( ، كذاؾ ما يسػتدعي كفرتػو كنمػاءه ، كلػذلؾ كػاف اسػتعماؿ ٓكخضرة النعاؿ ترجع إلى كطئيـ العشب )
( ، كمػا كرد عنػد زىيػر داالِّ عمػى ٔلكف الخضرة داالِّ عمى التجدد كالنمك ؛ ألنو لكف الطبيعػة الخصػبة )

 ىذه المعاني في قكلو :
 : ِشػػػػػػػػػػَياٌه رَاِتَعػػػػػػػػػػاٌت ِبَقْفػػػػػػػػػػَرٍة َفَقػػػػػػػػػػاَؿ 

 ثَػػػػػػػالٌث َكػػػػػػػَأْقَواِس السَّػػػػػػػرَاِء َوِمْسػػػػػػػَحؿٌ 
 

 ِبُمْستَْأِسػػػػػػػػِد اْلُقْرَيػػػػػػػػاِف ُحػػػػػػػػو  َمَسػػػػػػػػاِئُموْ  
 (ٕ)َقِد اْخَضػرَّ ِمػْف َلػسِّ اْلَغِميػِر َجَحاِفمُػْو 

 

م المنسكب نمحظ سيطرة مفردات الخضرة عمى ىذيف البيتيف مف مثؿ المستأسد كىك النبات الطكيؿ القك 
إلػى ىػػذا المكػػاف : القريػاف الػػذم اشػػتدت خضػرة مائػػو / حػػكٍّ مسػائمو ، ثػػـ نجػػد السػراء كىػػك الشػػجر الػػذم 
تتخذ منو القسي ، ككؿ ىذه المفردات دالة عمى كصؼ الممدكح بالخصب كالنعمة كاليسر ، ألنو يرعػى 

 َما اخضر مف النبات 
                                                 

 كالجماـ ىك ما اجتمع مف الماء ،  ُّػ شعر زىير ص ُ 
 ُُْػ ديكاف كعب ص ِ
 نقبلن عف : مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح  ْٗ، ْٖػ قراءة ثانية في شعر امرئ القيس ػ سابؽ ػ ص ّ
 َ، األبراـ : جمع بًرـ كىك الذم ال يدخؿ مع القـك في الميسر   ْٓػ ديكاف أكس ص ْ
   ٖٓٗ/ِابؽ ػ ػ المعاني الكبير البف قتيبة ػ سٓ
 َ ُٖٓػ المغة كالمكف ػ سابؽ ػ ص ٔ
  َ  َٓػ شعر زىير ص ٕ
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لى جانب ىػذه الػدكاؿ المكنيػة نجػد ىنػاؾ مجمكعػات  مختمفػة مػف األلفػاظ الثانكيػة لؤللػكاف غيػر  كا 
،  َِٖ/ُْعنػػػد أكس ،  ُْ/ْتمػػؾ التػػػي ذكػػػرت منيػػػا : األصػػػيب كىػػػك فػػػي مػػػا يخػػػالط بياضػػػو حمػػػرة 

عنػػػد زىيػػػر ، كمنيػػػا : الكميػػػت كىػػػك لػػػكف يجمػػػع بػػػيف الحمػػػرة كالسػػػمرة ، كىػػػك مػػػف  ُِٗ/ّ،  ُِْ/ُٕ
عنػػػػد الحطيئػػػػة ، كمنيػػػػا :  ُِٗ/ٗعنػػػػد زىيػػػػر ،  ُِْ/ٕعنػػػػد أكس ،  ْٔ/ُّأسػػػػماء الخمػػػػر كػػػػذلؾ 

عنػد زىيػر ، كمنيػا : األطمػس كىػك  ُٗ/ُٔعنػد أكس ،  َٗ/َْاألطحؿ كىك لف بيف الغيبرة كالبيػاض 
بػػػرة إلػػػى سػػػكاد  عنػػػد الحطيئػػػة ، كمنيػػػا  ُِّ/ِعنػػػد كعػػػب ،  ُْ/ُْعنػػػد أكس ،  ُُٓ/ْلػػػكف فيػػػو غي

عند زىير  َُٖ/ٗ   ُْٓ/ٔ،  ِٖ/ُْالجكف كىك مف األضداد إذ يجمع بيف المكف األبيض كاألسكد 
عنػد الحطيئػة ، كمنيػا  ِِّ/ٔ،  ُِٖ/ٔ،  ُِٓ/ْعند كعػب ،  َُٕ/ُٕ،  ُُْ/ّٕ،  ْٕ/ِِ، 

  َعند زىير  ُْٓ/ٔكذلؾ : األسحـ كىك في لكف الغراب 
 رابًعا : مفردات الحيواف والطير :

ت تشػغؿ برزت عند الشعراء األربعة مجمكعة مػف الحيكانػات كالطيػكر التػي تؤكػد عمػى أنيػا كانػ 
حيػػزنا كبيػػرنا فػػي حيػػاة العػػرب القػػدامى ؛ بسػػبب بيئػػة الصػػحراء المتراميػػة األطػػراؼ ، كقػػد دؿ ىػػذا الحيػػز 
الكبيػر عمػػى الصػمة الػػكثقى بيػػنيـ كىػذه الحيكانػػات ، كىػػي صػمة أكػػدت عمػػى أنيػا " ال تيقػػٌدر بػػثمف ؛ ألف 

كأصػػكافيا كأكبارىػػا مبلبسػػيـ كيتخػػذكف مػػف أشػػعارىا  ، أكمكف لحكميػػا ، كيشػػربكف ألبانيػػافييػػا حيػػاتيـ يػػ
كخيػػػاميـ ، ككانػػػت اإلبػػػؿ كالخيػػػؿ فػػػكؽ ىػػػذا كسػػػيمة االنتقػػػاؿ كالمكاصػػػبلت فػػػي ىػػػذه الصػػػحراء الكاسػػػعة 

   َ( ُاألرجاء ذات السبؿ الممتكية كالطرؽ المجيكلة الميجكرة " )
جػػػدت قػػػدراف بػػػثمف عنػػػد العربػػػي القػػػديـ ؛ فقػػػد ك كلػػـ تكػػػف الناقػػػة ك ال الخيػػػؿ كحػػػدىما المػػػذيف ال يي  

: البقػػػر كالنعػػػاـ كالغػػػزالف ، كالػػػبعض اآلخػػػر شػػػكؿ يػػػال لػػػـ تكػػػف لتقػػػؿ أىميػػػة عنيمػػػا ، كمنحيكانػػػات أخػػػر 
نمػػا قػد كانػت لػو ػ كمػا لغيػػره دالالت  حضػكرنا كأثػرنا لػيس فقػػط كتكظيػؼ مباشػر فػػي الصػكرة الشػعرية ، كا 

لػى رمزية أمبلىا السػياؽ الػذم تػرد فيػو ، كمػف ىػذه الحيكانػات الػذئب كالثػكر كالبقػر  الكحشػي كاألسػد ، كا 
ا بعض الزكاحؼ كالحية    َجانب ىذه الحيكانات كجدنا طيكرنا مف مثؿ القطاة كالغراب كالنسر ، كأيضن

 ػ النػاقػػػػػة :ٔ
ا فػي الشػعر العربػي القػديـ ، ذلػؾ الشػعر   مثمت الناقة مفػردة مػف أكثػر المفػردات الحيكانيػة شػيكعن

حػديث عػف الناقػة ، كىػي المكانػة عينيػا التػي تسػنمتيا الناقػة الذم ال تكاد تخمك كاحدة مػف قصػائده مػف 
في الحياة العربية القديمة ، كيبدك أنيا مكانة تستند في شرعيتيا إلى بقايا عقدية قديمة مثمت فييا الناقة 

( كمػا عيبػدت بعػض الحيكانػات األخػرل ، ككػذا ِكاحدنا مف المعبكدات عند العرب في دياناتيـ القديمػة )
  َكر بعض الطي

                                                 
 َـ  ُٖٓٗػ األنجمك المصرية  َُ/ُػ د/ عمي الجندم : شعر الحرب في العصر الجاىمي ُ 
 َت  َد ُِِد/ عمي البطؿ : الصكرة الفنية في الشعر العربي حتى نياية القرف الثاني اليجرم ص  ػِ
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كقػػػد ارتكػػػز الحػػػديث عػػػف الناقػػػة فػػػي الشػػػعر القػػػديـ عامػػػة ، كعنػػػد شػػػعراء البحػػػث خاصػػػة حػػػكؿ  
محكريف ىما : القكة كالسرعة المذيف يعداف كجييف لعممة كاحدة ىي الناقة التػي كانػت الكسػيمة األساسػية 

ترؾ فييػا في تنقؿ الشاعر مف مكاف إلى آخر في دركب الصحراء كمتاىاتيا ، كىي رحػبلت حقيقيػة يشػ
ا مػا  العرب جميعنا ، كثـ رحمة خاصة يقكـ بيا الشعراء ، كىي رحمة اليرب مف اليمكـ كاآلالـ التي دائمن
تترتب عمى ىجر المحبكبة ، كفراقيا مكطف الحب الذم ترعرع في ىذا المكاف أك ذاؾ ؛ كلذا كاف عمى 

مػػا أف الشػاعر أحػػد أمػػريف   فيػػك إمػػا أف يركػػب ناقتػػو كيسػرع بيػػا حػػكؿ رحػػؿ ال محبكبػػة مقتفينػػا خطػػاه ، كا 
ييسػػػمـ بمػػػا حػػػدث كيجػػػرع اليمػػػكـ أك يفػػػر منيػػػا متخػػػذا مػػػف الناقػػػة كسػػػيمة اليػػػرب ، كذاؾ مػػػا غمػػػب عمػػػى 

 استخدامات الناقة في الشعر الجاىمي ، يقكؿ أكس :

 َوَلَقػػػػػػػػْد َأُروُغ َعَمػػػػػػػػى اْلَخِميػػػػػػػػِؿ ِإَذا
 ِبُجاَلَلػػػػػػػػػػػٍة َسػػػػػػػػػػػْرِح النََّجػػػػػػػػػػػاِء ِإَذا

 

 اْلَوْصػػػػػػَؿ َأْو َكػػػػػػَذَبا  َخػػػػػػاَف اْلَخِميػػػػػػؿُ  
 (ُ)ءُؿ اْلَجَفػػػاِجِؼ َحْوَلَيػػػا اْضػػػَطَرَبا 

 

فيذه الناقة الضخمة/ جبللة يتخذ مف سرعتيا/ سػرح النجػاء كسػيمة لبلنصػراؼ عػف صػديقو إذا مػا خػاف 
 صديقو الكصؿ، أك كذب في صداقتو، كيقكؿ الحطيئة : 

 َوَصػػػػػِريَمٍة َبْعػػػػػَد اْلِخػػػػػاَلِج َقَطْعُتَيػػػػػا
 ٍة ُسػػػػػػػُرِح النََّجػػػػػػػاِء َكَأنََّيػػػػػػػاِبُجاَلَلػػػػػػػ

 

 ِباْلَحْزـِ َأْو َجَعَمْت َرَحاُه َتُدورُ  
 (ِ)َبْعَد اْلَكاَلَلِة ِبالرَِّداِؼ َعِسيُر 

 

يقكؿ إنيا ناقة قكية براكبيا كبرديفو فيي تعسر بذنبيا لقكتيا كنشاطيا كسػرعتيا خاصػة بعػد اإلفاقػة مػف 
 الكبلؿ ، كيقكؿ كعب بف زىير :

 َسػػػػػػػؿِّ ِطاَلَبَيػػػػػػػا ِبُجاَلَلػػػػػػػةٍ َدْعَيػػػػػػػا وَ 
 

ػػٌؿ َوُخفُػػوُؼ    (ّ)ِإْذ َحػػاَف ِمْنػػَؾ َتَرح 
 

، كيككف نسياف اآلالـ أك محاكلتػو؛ ألف مثػؿ ىػذه  فبمثؿ ىذه الناقة الضخمة القكية تككف تمضية اليمـك
يحػاكؿ  الناقة ىي القادرة عمػى السػير الػدائب فػي دركب الصػحراء؛ بيٍعػدنا عػف مػكاطف األلػـ كاليمػكـ التػي

الشاعر أف يدعيا كيتسػمى عػف طبلبيػا بيػذه الناقػة، كلعػؿ الشػعر العربػي قػد عػرؼ ىػذا المركػب الفعمػي 
فػػػػػي صػػػػػدر البيػػػػػت األخيػػػػػر: دعيػػػػػا، أك دع ذا، أك عػػػػػدّْ، كىػػػػػي المركبػػػػػات الفعميػػػػػة التػػػػػي كػػػػػاف الشػػػػػعراء 

و بتػػرؾ ( ككأنمػػا يػػأمر نفسػػْيسػػتخدمكنيا عنػػد الفػػراغ مػػف كصػػؼ الناقػػة لمػػتخمص مػػف غػػرض إلػػى آخػػر)
كصؼ الناقة ليخمص لغرضو الرئيس، كلكنا ىنا أماـ بدء الحديث عف كصؼ الناقة كلػيس الفػراغ منػو، 

 ( :ٓكىك ما نراه كذلؾ في قكؿ أكس )

َـّ َعْنػػَؾ ِبَجْسػػَرةٍ   َفػػَدْعَيا َوَسػػؿِّ اْلَيػػ
 

  َعَمْيَيا ِمَف اْلَحْوؿ الَِّذي َقْد َمَضى َكْتُر  
 

                                                 
 أركغ عميو : أنصرؼ عنو ، الجفاجؼ : جمع جفجؼ كىك ما اطمأف مف األرض  ِ،ُػ ديكاف أكس ص ُ 
 الصريمة : العزيمة كقطع األمر ، الخبلج : الشد ، العسير : الصعبة لـ تيرض  ُْْػ ديكاف الحطيئة ص ِ
 َ، الخفكؼ : اإلسراع في الذىاب أك الرحيؿ   ٖٓػ ديكاف كعب ص ّ
 َ  ِّٗ/ُػ ابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ ْ
 َ، الكتر : السناـ العظيـ يشبو القبة   ّٖػ ديكاف أكس ص ٓ
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 لجسكر يستخدميا الشاعر ؛ ليسمي ىمكمو ، كيقكؿ زىير : فالجسرة ىي الناقة القكية ا
َـّ َعْنػػػػَؾ ِبَجْسػػػػَرٍة   َدْعَيػػػػا َوَسػػػػؿِّ اْلَيػػػػ

 

 (ُ)َتْنُجػػػػو َنَجػػػػاَء اأَلْخػػػػَدِريِّ اْلُمْفػػػػَرِد  
 

 في األبيات السابقة فيقكؿ :  دعالذم يبدك ككأنو معككس  عدّ كيستخدـ الحطيئة الفعؿ 

 ِبَجْسػػػػَرةٍ  َفَعػػػػدِّ ِطػػػػاَلَب اْلَحػػػػيِّ َعْنػػػػؾَ 
 

َمػػػاـِ َذُمػػػوِؿ    (ِ)َتَخيَّػػػُؿ ِفػػػي َجػػػْدِؿ الزِّ
 

كبعػػد ىػػذه األبيػػات يأخػػذ الشػػعراء فػػي كصػػؼ الناقػػة بػػالقكة كالضػػخامة ، إلػػى جانػػب الصػػفات : جبللػػة    
 ُِّ/ْعنػػد كعػػب ،  َِ/َِعنػػد أكس ،  ُٖ/ِٔجسػػرة ، فيػػي عيرانػػة ، مػػأخكذة مػػف عيػػر الػػكحش 

،  ٖٔ/ِّ،  ُٗ/ُْعنػػد زىيػػر ،  ُِّ/ْ،  َِٔ/ٕا شػػدة عػػذافرة عنػػد الحطيئػػة ، كمػػع الصػػبلبة فييػػ
عند الحطيئة ، كالصبلبة كالشدة تستدعياف أف تككف  ِِّ/ٓ،  ُٔٓ/ُْ،  ّٕ/ٔعند كعب ،  ّٕ/ٕ

عنػػد كعػػب ، كالصػػبلبة كالشػػدة  ُّّ/ٔ،  ّٕ/ٔعنػػد أكس ،  ْٔ/ُِكثيقػػة الخمػػؽ ؛ كلػػذا فيػػي أمػػكف 
عنػػد أكس ، كمػػع  ْٔ/ُٓ  ُْتكػػكف الناقػػة عاليػػة ، فيػػي عػػبلةه كالقػكة ككثاقػػة الخمػػؽ تسػػتدعي كميػػا أف 

كشػػمردلة طكيمػػة  ٓٗ/ٕالعمػػك نجػػد الطػػكؿ ، كمػػف دكالػػو : حرجػػكج التػػي تشػػير إلػػى الطػػكؿ مػػع الجسػػامة 
عند الحطيئة ، كمما يبلحػظ عمػى كػؿ ىػذه األكصػاؼ أنيػا كممػات تتسػـ بػالطكؿ المفػرط الػذم  ُِّ/ٔ

م ينتسب إليو مما يسميا بشيء مف الغرابة ، كىي " السمة الغالبة يصعب العثكر عمى جذره المغكم الذ
عمى أشعارىـ التي كصفكا بيا الناقة ىي الكممػات الغريبػة كالتػي البػد مػف الرجػكع إلػى  المعػاجـ المغكيػة 

و ( ، كبػػالرغـ ممػػا يمكػػف أف يشػػعر بػػو ىػػذا الطػػكؿ مػػف الغرابػػة ، فتنػػو طػػكؿ داؿ ؛ ألنػػّلفيػػـ معانييػػا " )
 َطكؿ الناقة كضخامتيا يتناسب ك 
عنػػد  َُٖ/ُٖ، ُِ،  ّٕ/ٓ،  ِْ/ّٕعنػػد زىيػػر ،  َٖ/ٕك يكثػػر كصػػفيا بػػالفتكة / قيميػػص  
عنػػػد الحطيئػػػة ، ككػػػؿ ىػػػذه الصػػػفات يسػػػتدعي تشػػػبيو الناقػػػة  ُِٖ/َُ، ِْٔ/ِ،  ِّٓ/ُِكعػػػب ، 

 الية ، كىك ما نجدىا في قكؿ أكس:بالجمؿ / جم
 ـٌ ُجَماِليَّػػػػػػػػٌة ِلمرَّْحػػػػػػػػِؿ ِفيَيػػػػػػػػا ُمَقػػػػػػػػدَّ 

 

 (ْ)َأُمػػػػػوٍف َوُمْمًقػػػػػى ِلمزَِّميػػػػػِؿ َورَاِدُؼ  
 

 كقكؿ زىير :
ـْ ُيْبػػػػِؽ َسػػػػْيِري َوِرْحَمِتػػػػي  ُجَماِليَّػػػػٌة َلػػػػ

 

 (ٓ)َعَمى َظْيرَِىا ِمػْف َنيَِّيػا َ ْيػَر َمْحِفػِد  
 

 كقكؿ الحطيئة مشبينا عظـ خمقيا كشدتو بخمؽ المصاعيب كىي الفحكؿ مف اإلبؿ  :

 ْصػػػػػػػَباٍح ُمَجاَلَحػػػػػػػةٍ َسػػػػػػػدَّ اْلِفَنػػػػػػػاَء ِبمِ 
 

 (ٔ)َشػػْيَحاَنٍة ُخِمَقػػْت َخْمػػَؽ اْلَمَصػػاِعيِب  
 

                                                 
  ِٓٓ/ُ، كانظر  َِّػ شعر زىير ص ُ 
 ، الذميؿ : ضرب مف السير  ّٔػ ديكاف الحطيئة ص ِ
 ـ ََِْ/ُالدار المصرية المبنانية ط ُّْػ د/ عمي أحمد الخطيب : فف الكصؼ في الشعر الجاىمي صّ
   ْٔ/َُكف : المكثقة الخمؽ ، الزميؿ : الرديؼ عمى البعير ، كانظر : ، األم ٓٔػ ديكاف أكس ص ْ
   َ، المحفد : أصؿ السناـ   ُٖٕػ شعر زىير ص ُ
 َ  ِِِػ ديكاف الحطيئة ص ٔ
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إف كصػػؼ الناقػػة بالجماليػػة فػػي البيتػػيف األكلػػيف كتشػػبيييا فػػي صػػبلبتيا كشػػدتيا ككثاقػػة خمقيػػا 
بالفحكؿ المصاعيب في البيت الثالث ليستدعي إلى الذىف العبلقة القائمة بيف المػرأة كالناقػة ، فقػد كانتػا 

لمعبكدات العربية القديمة ، كقد ذىبت بعض الدراسػات األسػطكرية لمشػعر العربػي القػديـ إلػى جعػؿ مف ا
العبلقة بيف الناقة كالمرأة عبلقة طردية ، إذ كمما كانت الناقة عالية طكيمة ضخمة ، كانػت المػرأة كػذلؾ 

صػػفة الخصػػكبة فػػي ؛ إذ مػػاؿ الشػػعراء إلػػى التيكيػػؿ فػػي أكصػػافيا تمػػؾ ، كلعميػػـ بػػذلؾ كػػانكا يسػػتدعكف 
( ، بيػػد أف المبلحػػظ عمػػى مكضػػكع الناقػػة فػػي الشػػعر القػػديـ ُالمػػرأة ، كيركنيػػا مقترنػػة بيػػذه الصػػفات )

( مػف مظػاىر ذلػؾ تشػبيييا الشػائع بالجمػؿ الػذكر ، أك الفحػكؿ مػف اإلبػؿ ػ كمػا ِشيكع كصفيا بالعقـ )
لعربية ، كما يسكدىا مف الفقر كالجدب في األبيات الثبلثة السابقة ػ كىذا الكصؼ مرتبط بطبيعة البيئة ا

ك التنقؿ كالترحاؿ ، كذاؾ أمر يحتاج إلى كسيمة نقؿ تناسػب ىػذه الطبيعػة القاسػية ، فكانػت الناقػة التػي 
تحمػػؿ صػػفات الػػذككرة ، كلعػػؿ فػػي ظػػاىرة كأد البنػػات التػػي حكاىػػا القػػرآف الكػػريـ مػػا يؤكػػد عمػػى تغميػػب 

  َ( ّالعرب لمذككرة عمى األنكثة )
ذا كانت الصفات السابقة تدكر في فمؾ كصؼ الناقة بالقكة لمناسػبة البيئػة الطبيعيػة كظػركؼ  كا 

الحيػػاة فييػػا ، فػػتف ثمػػة صػػفات أخػػرل تتعمػػؽ بكصػػؼ الناقػػة بالسػػرعة ، كىػػي صػػفات مػػف الكثػػرة بحيػػث 
 تمفت النظر إلى أىمية الحديث عنيا ، منيا كممة ناجية في قكؿ أكس : 

 اَجػػػاِت َناِجَيػػػةٌ َوَقػػػْد ُتاَلِفػػػي ِبػػػَي اْلحَ 
 

 (ْ)َوْجَنػاُء اَلِحَقػُة الػرِّْجَمْيِف َعْيُسػػوُر  
 

فيك يمػح عمػى كصػؼ الناقػة بالسػرعة مػف خػبلؿ الكصػؼ األكؿ / ناجيػة الػذم يسػتدعي معػاني السػرعة 
كالنجاء ، ثـ يصفيا بالسرعة مف خبلؿ تبلحؽ رجمييا ككأنيا لـ تركض فبل يقدر عمييا   كمف ثـ فيي 

 ينسى الكصؼ بالقكة مف خػبلؿ االضػخامة التػي تبػدك فػي كجنتييػا ، كالشػاعر بمثػؿ ىػذه سريعة ، ثـ ال
األكصػػاؼ كغيرىػػا فػػي ىػػذا المكضػػع كفػػي مكاضػػع أخػػرل مػػف شػػعره يصػػؿ بالناقػػة إلػػى مرحمػػة كبيػػرة مػػف 

 (ٓالتصكير المادم ، أك المعنكم الذم يحيؿ كجكدىا إلى " كجكد طقسيٍّ ساـو عمى الكاقع سمكِّا بػاىرنا )
 ، كذاؾ ما نممحو في البيتيف التالييف :   

 

 ُتَسػػػػػػاِقُط اْلَمْشػػػػػػَي َأْفَناًنػػػػػػا ِإَذا َ ِضػػػػػػَبتْ 
َنػػػػػػةٍ   َحػػػػػػْرٌؼ َأُخوَىػػػػػػا َأُبوَىػػػػػػا ِمػػػػػػْف ُمَيجَّ

 

ػػػػػػػػػْت َعَمػػػػػػػػػى ُرْكَباِنَيػػػػػػػػػا اْلُكػػػػػػػػػوُر    ِإَذا أََلحَّ
َيػػػػػػا َخاُلَيػػػػػػا َوْجَنػػػػػػاُء ِمْئِشػػػػػػيُر   (ٔ)َوَعم 

 

ػا م ختمفػة ، كىػي تغضػب كتمػح عمػى ركبانيػا فػي صػبلبة شػديدة اقتربػت فيي ناقة تأتي مف المشي أنكاعن
بيا مف مشابية حرؼ الجبؿ في شدتو كصبلبتو ، فضبلن عف عمكه كارتفاعو ، ثـ يأتي الشاعر بما يدؿ 

                                                 
  ُٖػ د/ عمي البطؿ : الصكرة الفنية في الشعر العربي حتى نياية القرف الثاني اليجرم ػ سابؽ ػ ص ُ 
  ّٕلصكرة الفنية في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص ػ د/ نصرت عبد الرحمف : اِ
 مف سكرة التككير  ٗ،  ٖمف سكرة اإلسراء ، كاآليتيف :  ُّمف سكرة األنعاـ ،  ُُٓػ انظر اآليتيف ّ
  َ، الكجناء : الناقة الشديدة ، كمثميا العيسكر التي لـ تركض  َْػ ديكاف أكس ص ْ
 ـ ٔ-ُّٖٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  ََّػ د/ كماؿ أبك ديب : الرؤل المقتعة ص ٓ
  َ، كانظر شرح األزىرم لمبيت الثاني في ىامش الصفحة عينيا  ُْػ ديكاف أكس ص ٔ
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ػا مػف أبنائيػا ،  كينيػي الشػاعر بيتػو بمػا  عمى الخصكبة الكبيرة ليا ، فيي تحمؿ مػف أبييػا كتحمػؿ أيضن
  َ(  ُشيا في قكلو : مئشير )يدؿ عمى سرعتيا كطي

، كعنػػد  ِْٔ/ُ،  ُِْ/ُّكىػػذا الكصػػؼ بالسػػرعة نجػػده عنػػد زىيػػر مػػف خػػبلؿ كممػػة ناجيػػة  
،  ُْْ/ٗ، كعنػػد الحطيئػػة فػػي  ُٓٔ/ُِ،  ُّّ/ٓ،  ُٗ/ُِكعػػب بػػف زىيػػر نجػػد الدالػػة عينيػػا فػػي 

، كعنػد  ُُ/ٗد أكس كمف ألفاظ السرعة كذلؾ نجػد النجيبػة التػي تجمػع داللتيػا بػيف الخفػة كالسػرعة عنػ
كعنػده كػذلؾ    ُْٖ/ّ، كنجد عند الحطيئة : العييمة التي تشير إلى الداللة عينيا فػي  ُْٖ/ْكعب 

  َ ُٖٔ/ٔ، كذمكؿ  ُٖٔ/ْكممة ذعمبة سريعة 
أشػػرت مػػف قبػػؿ إلػػى أف مػػا تتمتػػع بػػو الناقػػة مػػف الصػػفات الكثيػػرة المتنكعػػة يحيػػؿ كجكدىػػا إلػػى  

نمػا ينحػرؼ بيػا انحرافػات متكاليػة تجعػؿ الكجكد الطقسي الػذم ال يقػؼ ع نػد حػد رصػد ظػاىرة الناقػة ، كا 
ػا ، فالناقػة منبػت كػؿ مػا أىػـ كأقمػؽ  القارئ مدركنا تماـ اإلدراؾ " : أف فكرة الناقة مػف أكثػر األفكػار تنكعن

األفكػار  َكأحزف الشاعر الجػاىمي ، أك ىػي التػي تخمػؽ األفكػار التػي ترفػع اإلنسػاف عػف رتبػة الحيػكاف 
عالية التي ال تتصؿ بتشباع الحاجات األكلية ، الناقة في ىذه الحالة ليست كسيمة إلى غاية ، بؿ ىي ال

( ، كلعمنػػػا نممػػػح فػػػي تنػػػكع مػػػا أحػػػيط بالناقػػػة مػػػف ِمجمػػػع كػػػؿ شػػػعكر بالغائيػػػة الكاضػػػحة كالغامضػػػة " )
يئة عندما يصؼ األكصاؼ المختمفة حقيقة ىذا الكجكد الطقسي لمناقة ، كىك كجكد ربما أكده قكؿ الحط

 الناقة بأنيا العنتريس في قكلو : 

ْدال ػػػػػػػػػػػي َواِ   َشػػػػػػػػػػػَكِت اْلَعْنتَػػػػػػػػػػػِريُس َنصِّ
 اَل َتَشػػػػػػػػكَّْي ِإَلػػػػػػػػيَّ َواْنَتِجِعػػػػػػػػي األعػػػػػػػػػػ

 

 ِجػػػػػػػي َعَمػػػػػػػى َظْيرَِىػػػػػػػا َوَشػػػػػػػدَّ اْلِحَبػػػػػػػاؿِ  
 (ّ)ػػػػػػػَوَر َرْحػػػػػػَب اْلِفَنػػػػػػاِء ُحػػػػػػرَّ النَّػػػػػػَواِؿ 

 

ا تمػؾ " ليػا مثيػؿ فػي السػماء ، ك ال تػزاؿ تسػمى فالعنتريس ىي الناقة الشديدة ، كىػي بأكصػافي
Centaurus   أم قنطكرس ، كىي مكجكدة في كادم الظمماف ، حيث تبدك النجـك فيو عمى ىيئة النعاـ

، كفي كؿ طرؼ مف طرفٍي الكادم ظميـ ، كبيف الظميميف مجمكعة مف الككاكب الصغار سمكىا أيدًحػٌي 
( ، كالحػػػػػؽ إف كجػػػػػكد كادم الظممػػػػػاف ، ْكىا الرئػػػػػاؿ " )النعػػػػػاـ ، كمجمكعػػػػػة أخػػػػػرل مػػػػػف الككاكػػػػػب سػػػػػم

كالظميميف المكجكديف عمى طرفيػو ، ك الككاكػب الشػبيية بالنعػاـ ، كػؿ ذلػؾ يؤكػد التقػديس كالعبػادة التػي 
ارتبطػػت بالناقػػة فػػي التػػراث العربػػي القػػديـ ، كىػػك أمػػر يػػزداد تأكيػػدنا مػػف خػػبلؿ المػػكركث الشػػعرم الحافػػؿ 

 ( يقكؿ الحطيئة :ٓكالنعامة كالظبية " ) بتشبيو الناقة بالظميـ
 َفاْسػػػػػػػَتَخفَّْت ُمَنػػػػػػػاَي ِذْعِمَبػػػػػػػُة اْلَعػػػػػػػدْ 

 

 (ٔ)َوِة ِ ػػػػػػبَّ الس ػػػػػػَرى َمػػػػػػُروُح اْلَكػػػػػػاَلِؿ  
 

                                                 
 مع ىامش الصفحة  َُٔ/ُػ انظر مقاييس المغة البف فارس ػ سابؽ ػ ُ 
 ت  َدار األندلس د  ُُٓػ د/ مصطفى ناصؼ قراءة ثانية لشعرنا القديـ ص ِ
  َ، كالنص : أرفع السير كأشده  َِْحطيئة ص ػ ديكاف الّ
  َـ لكنجماف ػ القاىرة ُٔٗٗ/ ُػ ط َُِػ د/ مصطفى الشكرل : الشعر الجاىمي : تفسير أسطكرم ص ْ
  ٖٗػ د/ مصطفى ناصؼ : قراءة ثانية لشعرنا القديـ ػ سابؽ ػ ص ٓ
 ، ًغٌب السُّرل : بعده ، كالمركح : النشيطة  َِْػ ديكاف الحطيئة ص ٔ
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فالذعمبة ىي النعامة ، كقد اسػتعارىا الشػاعر لمناقػة ليػدؿ عمػى السػرعة كالخفػة ، كثمػة قكاسػـ مشػتركة   
ػة ، كالشػؽ بػيف اإلبػؿ كالنعػاـ غيػر الخفػة كالسػرع مى رى ة ، ففػي النعػاـ " مػف جيػة المنسػـ ػ كالكظيػؼ ػ كالخى

 ( ، كمف تشبييو الناقة بالظباء قكلو :ُالذم في أنفو ما لمبعير " )
 َوُأْدـٍ َكػػػػػػػػػػػػ رَاـِ الظَِّبػػػػػػػػػػػػاِء َوَىْبُتَيػػػػػػػػػػػػا

 

 (ِ)َمرَاِسػػػػػيَؿ َمْشػػػػػُدوٍد َعَمْيَيػػػػػا ِرَحاُلَيػػػػػا  
 

ا ، مما قد يكحي بأف التشابو بينيمػا لػكني محػض كاألدـ ىي اإلبؿ البيض ، كاآلراـ الظباء  البيض أيضن
، بيد أف الممعف في الصكرة يجدىا تعمد إلى اعتبار السرعة كجو الشبو الجامع بيف الطرفيف ، إذ تبػدك 

  َكممة المراسيؿ كاضحة الداللة عمى ىذه السرعة  
ىػا ، ككجػكد نظػائر ليػا فػي كىذا التشبيو يستثير قضػية تقػديس العػرب لمناقػة كعبػادة بعضػيـ إيا 

السماء ػ كما سبؽ القكؿ ػ فمما يؤكد ذلؾ أف تشبيو اإلبؿ بالنعاـ يدؿ عمػى مثػؿ ىػذا التقػديس   فػالظبي 
( ، كلػـ تكػف ناقػة ثمػكد التػي كانػت معجػزة ّمف حيكاف الجنة كمػا أشػار الجػاحظ إلػى ذلػؾ فػي حيكانػو )

بية القديمة التي أدركت أىداؼ كنتائج ىذه القصة ، نبي ا صالح عميو السبلـ ببعيدة عف المخيمة العر 
  َفأحاطت الناقة بالكثير مف مظاىر التأليو كالتقديس 

 ػ الخػػيؿ :ٕ
بمغت عناية العرب بالخيؿ مبمغنا عظيمنا ، كقػد بػدا ذلػؾ فيمػا ذكػره أبػك عبيػدة: " لػـ تكػف العػرب  

كرام يػػا ؛ لمػػا كػػاف ليػػـ فييػػا مػػف العػػز كالجمػػاؿ فػػي الجاىميػػة تصػػكف شػػيئنا ، كال تكرمػػو صػػيانتيا الخيػػؿ كا 
كالمنعة كالقكة عمى عدكىـ ، حتى إف كػاف الرجػؿ ليبيػت طاكينػا كيشػبع فرسػو ، كيػؤثره عمػى نفسػو كأىمػو 

عػزازه إياىػا فػي صػكرة ْككلده " ) ( ، كىي عبلقة حميميػة تشػير إلػى أىميػة الخيػؿ فػي حيػاة العربػي ، كا 
أف الحصاف يمعب دكر حيكاف الشمس المقدس ؛ لذلؾ فيك ينكب تقترب بيا مف التقديس ، كفييا " نجد 

  َ(  ٓعف اإللية الشمس في ببلد العرب الجنكبية " )
كبػػرغـ ىػػذه المكانػػة فػػتف المسػػاحة الشػػعرية التػػي شػػغمتيا الخيػػؿ عنػػد شػػعراء البحػػث كانػػت أقػػؿ  

يخرجػكا عػف سػنف غيػرىـ  بكثير مف نظيرتيا تمؾ التي شغمتيا اإلبؿ ، كمع ذلؾ ، فتف ىؤالء الشعراء لػـ
مػػف الشػػعراء العػػرب فػػي اسػػتخداميـ لمخيػػؿ ، ذلػػؾ أنيػػـ كغيػػرىـ تنػػاكلكا الخيػػؿ فػػي سػػياقيف : أحػػدىما : 
سػػياؽ الحػػرب ، كاآلخػػر سػػياؽ الصػػيد ، كتكػػاد مفػػردات المعجػػـ المغػػكم لكػػؿ منيمػػا تكػػكف كاحػػدة ، كىػػك 

 ( :ٔكؿ أكس )تكحد يؤكد عمى تمؾ المكانة التي تسنمتيا الخيؿ عند العرب ، يق

 َوَيْمَحػػػػػػػػػُؽ ِمْنَيػػػػػػػػػا اَلِحػػػػػػػػػٌؽ َوَتَقطَّػػػػػػػػػُع   َفَمػػػػػػػا َفِتَئػػػػػػػْت َخْيػػػػػػػٌؿ َتثُػػػػػػػوُب َوتَػػػػػػػدَِّعي
                                                 

 َ، الكظيؼ ىك مستدؽ الذراع مف الخيؿ كاإلبؿ  ُِّ/ْػ الجاحظ : الحيكاف ػ سابؽ ػ ُ 
  َ، المراسيؿ : السراع كاحدىا رسمة   ِِٖػ ديكاف الحطيئة ص ِ
  َ  ّٓٗ/ّػ الجاحظ : الحيكاف ػ سابؽ ػ ّ
 َة العربية ػ القاىرة  ـ ػ النيضُٖٔٗ/ُط َُٕػ أبك عبيدة : كتاب الخيؿ تحقيؽ د/ محمد عبد القادر أحمد ص ْ
  َ  ُّٗػ د/ مصطفى الشكرل : الشعر الجاىمي : تفسير أسطكرم ػ سابؽ ػ ص ٓ
   َ  َُٖ/ٕ،  ُٔ/ْ،ُ، كانظر :  ٗٓ،  ٖٓػ ديكاف أكس ص ٔ
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 َلػػػػػػَدى ُكػػػػػػؿِّ ُأْخػػػػػػُدوٍد ُيَغػػػػػػاِدْرَف َدارًِعػػػػػػا
 َفَمػػػػػػػا َفِتَئػػػػػػػْت َحتَّػػػػػػػى َكػػػػػػػَأفَّ ُ َباَرَىػػػػػػػػا

 

 ُيَجػػػػػػر  َكَمػػػػػػا ُجػػػػػػرَّ اْلَفِصػػػػػػيُؿ اْلُمْقػػػػػػَرعُ 
 فَّػػػػػػػػػُع ُسػػػػػػػػػرَاِدُؽ َيػػػػػػػػػْوـٍ ِذي ِرَيػػػػػػػػػاٍح َترَ 

 

ػػا مػػف المنيػػزميف  فيػػك يمػػبس ىػػذه الخيػػؿ ثيػػاب اإلنسػػاف عنػػدما تستصػػرخ راكبييػػا ػ كيػػدعك بعضػػيا بعضن
كالمنقطعيف ، كفي أثناء ذلؾ تثير كميات كبيرة مف الغبار الػذم يتطػاير فػي السػماء ، فيبػدك عمػى ىيئػة 

 السرادؽ الضخـ ترفع الريح أطرافو في يـك عاصؼ ، كيقكؿ زىير :

 ُعػػػػػػػوا َطػػػػػػػاُروا ِإَلػػػػػػػى ُمْسػػػػػػػَتِغيِثِيـْ ِإَذا َفزِ 
 ِبَخْيػػػػػػػػػػٍؿ َعَمْيَيػػػػػػػػػػا ِجنَّػػػػػػػػػػٌة َعْبَقِريَّػػػػػػػػػػػةٌ 

 

َمػػػػػاِح اَل ِضػػػػػَعاٌؼ َواَل ُعػػػػػْزؿُ    ِطػػػػػَواَؿ الرِّ
 (ُ)َجػػِديُروَف َيْوًمػػا َأْف َيَنػػاُلوا َفَيْسػػَتْعُموا 

 

تعػيف بالػذكاء غيػر فثـ عبلقة طردية بػيف الخيػؿ كراكبييػا ، فكممػا كػاف الراكبػكف مػف الجنػة العبقريػة ،متم
ضعاؼ أك عزؿ مف السبلح ، كانت الخيؿ مف القكة كالسرعة كالخفة بحيث تناسب حالة فرسانيا ، كثػـ 
إشارة إلى ما تككف عميو الخيؿ مف الضخامة ، كذلػؾ قكلػو : طػكاؿ الرمػاح ؛ آلف طكليػا يسػتدعي عمػك 

ٍمؽ فيقكؿ )  ( :ِالخيؿ كارتفاعيا ، كيصؼ كعب فرسو بالضخامة كحسف الخى
 َأِمػػػػيِف الشَّػػػػَظى َعْبػػػػٍؿ ِإَذا اْلَقػػػػْوـُ ءَنُسػػػػوا

 

 َمَدى اْلَعْيِف َشْخًصػا َكػاَف ِبالشَّػْخِص َأْبَصػرَا 
 

 كيقكؿ الحطيئة :
 َوَنْحػػػػُف ِإَذا َمػػػػا اْلَخْيػػػػُؿ َجػػػػاَءْت َكَأنََّيػػػػا 
 ِإَذا اْلَخِفػػػػػرَاُت اْلِبػػػػػيُض َأْبػػػػػَدْت ِخػػػػػَداَمَيا

 َكَمػػػا َحَمػػػتْ  ُنَحػػػاِمي َورَاَء السَّػػػْبِي ِمػػػْنُكـْ 
 َعَمػػػػػى ُكػػػػػؿِّ َمْحُبػػػػػوِؾ اْلَمرَاِكػػػػػِؿ َسػػػػػاِبمٍ 

 

يُم ُمْنَتِشػػػػػػرْ    َجػػػػػػرَاٌد َزَفػػػػػػْت َأْعَجػػػػػػاَزُه الػػػػػػرِّ
 َوَقاَمػػػػػػْت َفزَاَلػػػػػػْت َعػػػػػػْف َمَعاِقػػػػػػِدَىا اأُلُزرْ 
 ُأُسػػػػػوٌد َضػػػػػَواِري َحػػػػػْوَؿ َأْشػػػػػَباِلَيا ُعقُػػػػػرْ 

   (ّ)ِإَذا ُأْشػػػػرَِعْت ِلْمَمػػػػْوِت َخطِّيَّػػػػٌة ُسػػػػُمْر 
بو الخيؿ في كثرتيا كسرعتيا بالجراد المنتشر ، ثـ كصؼ جسػدىا بأنػو محبػكؾ لمداللػة عمػى شػدة فقد ش

ٍمؽ    َالفتؿ ، كأضافو إلى المراكؿ ؛ ليشير بذلؾ إلى أنو مدمج مكثؽ الخى
كأمػػا السػػياؽ الثػػاني لمخيػػؿ ، فيػػك سػػياؽ الصػػيد كىػػك مػػف مػػكارد الػػرزؽ عنػػد فريػػؽ مػػف العػػرب  
فريؽ ثافو لممتعة كالتسمية ، بينما كاف عنػد فريػؽ ثالػث تسػرية عمػا فػي الػنفس  ( ، ككاف عندْالقدامى )

مػػػف اآلالـ ، كفػػػرارنا مػػػف اليمػػػكـ التػػػي تمػػػؤل الػػػنفس خاصػػػة بسػػػبب فػػػراؽ المحبكبػػػة ، كىػػػذا مشػػػيد كثيػػػر 
الحػدكث فػي البيئػة العربيػة القديمػػة حيػث الشػعراء ميمكمػكف بارتحػػاؿ األحبػاب ، فيبيتػكف الميػؿ متفكػػريف 

  َشيد الرحيؿ ، ، ممتطيف جيادىـ لتتبع آثار الرحؿ كمككبو في م
كمػػػف ثمػػػة كانػػػت سػػػياقات الصػػػيد ذائعػػػة فػػػي البيئػػػة العربيػػػة القديمػػػة ، كالرتبػػػاط الخيػػػؿ بالصػػػيد  

كالفركسػػية فػػي الشػػعر القػػديـ ، فقػػد أسػػبغ الشػػعراء عمػػى خيػػكليـ صػػفاتو كثيػػرة كالصػػبلبة كالقػػكة كطػػكؿ 
                                                 

 َ  ِّٓ/ُْ،  ِْٖ/ٕ،  َُٓ/ُٓ،  ّٕ/ُٗ، كانظر :  ّٓ،  ّْػ شعر زىير ص ُ 
 َبؿو : ضخـ ممتم   أميف الشظى : حسف الخمؽ ، ع ُٗػ ديكاف كعب ص ِ
  َ، زفت : ساقت ، الًخداـ : الخبلخيؿ ، المراكؿ : مكضع عقب الفارس   َُٖ -َُٕػ ديكاف الحطيئة ص ّ
 دار المعارؼ ػ القاىرة  ْط  ُٖ،  َٖ/ُػ د/ شكقي ضيؼ : تاريد األدب العربي : العصر الجاىمي ْ
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دبػػار ، ككثػػب كجمػػكح كتقريػػب القامػػة كاإلليػػاب ، كاىتمػػكا أي قبػػاؿ كا  ػػا بػػذكر حركتيػػا مػػف كػػرٍّ كفػػرٍّ ، كا  ضن
صغاء )  ( ، يصؼ أكس فرسو بالطكؿ كحسف الخمؽ فيقكؿ : ُكا 

 ِبُكػػػػػػؿِّ َمَكػػػػػػاٍف تَػػػػػػَرى َشػػػػػػْطَبةً 
 

 (ِ)ُمَولَِّيػػػػػػًة َرب َيػػػػػػا ُمْسػػػػػػَبِطْر  
 

ي العجػػز ؛ ألنيػػا تيسػػر فقػػد كصػػفيا بأنيػػا شػػطبة أم طكيمػػة حسػػنة الًخمقػػة ، ثػػـ أشػػار إلػػى ضػػخامتيا فػػ
 لراكبيا ػ ربيا ػ أف يضطجع عمييا ، كمف ذلؾ كصؼ زىير لفرسو في رحمة صيد فيقكؿ : 

 َىَبْطػػػػػػػػػػُت ِبَمْمُسػػػػػػػػػػوِد النََّواِشِرَسػػػػػػػػػػاِبمٍ 
 َتِمػػػػػػػػػػيـٍ َفَمْوَنػػػػػػػػػػاُه َفُأْكِمػػػػػػػػػػَؿ ُصػػػػػػػػػػْنُعوُ 
ْؽ ِصػػػػػػَفاُقوُ  ـْ ُيَخػػػػػػرَّ  َأِمػػػػػػيٍف َشػػػػػػَظاُه َلػػػػػػ

ػػػػػ  ْيَد َمػػػػػرَّةً ِإَذا َمػػػػػا َ ػػػػػَدْوَنا َنْبَتِغػػػػػي الصَّ
 

 ُمَمػػػػػػػػرِّ َأِسػػػػػػػػيِؿ اْلَخػػػػػػػػدِّ َنْيػػػػػػػػٍد َمرَاِكمُػػػػػػػػوْ  
ْتػػػػػػػػػػػػػُو َيػػػػػػػػػػػػػَداُه َوَكاِىمُػػػػػػػػػػػػػوْ  َـّ َوَعزَّ  َفػػػػػػػػػػػػػَت
ـْ ُتَقطَّػػػػػػػػػػػػْع َأَباِجمُػػػػػػػػػػػػوْ   ِبَمْنَقَبػػػػػػػػػػػػٍة َوَلػػػػػػػػػػػػ

 (ّ)َمتَػػػػػػػػػى َنػػػػػػػػػَرُه َفِ نََّنػػػػػػػػػا اَل ُنَخاِتمُػػػػػػػػػْو 
 

بو ضخامة يشير إلييا يصؼ فرسو بأنو شديد مكثؽ الخمؽ )ممسكد النكاشر ممر ( كأنو سابح سريع ، ك 
كصػفو لمخػد بأنػو طكيػؿ ػ أسػيؿ الخػد ػ كىػك قػكم ػ أمػيف الشػظى ػ ، كىػذا المركػب المغػكم األخيػر الػداؿ 
سػف الخمػؽ كالسػرعة نجػده عنػػد كعػب فػي صػكرتيف األكلػى منيمػا بالتركيػب عينػو أمػػيف  عمػى القػكة مػع حي

 ، كالثانية بشيء مف التغيير يقكؿ فيو : ُٗ/ٔالشظى 
 لشََّظى َعْبػُؿ الشَّػَوى َشػِنُم النََّسػاَشِديُد ا

 

 (ْ)َكػػَأفَّ َمَكػػاَف الػػرِّْدِؼ ِمػػْف َظْيػػرِِه َوَعػػى  
 

فيك فرس قكم : شديد الشظى ، ضخـ القكائـ : عبؿ الشكل ، كعرؽ النسا فيو قصير كذاؾ مما يفضؿ 
 كيشبيو الحطيئة بالكعكؿ قكة كسرعة في قكلو : َفي الفرس 

 ْلُكَمػػػػػػػػػاِة َكَأنََّيػػػػػػػػػػاَوَخْيػػػػػػػػػٍؿ َتَعػػػػػػػػػػاَدى ِبا
 

 (ٓ)ُوُعػػػػػوُؿ ِكَيػػػػػاٍؼ َأْعَرَضػػػػػْت ِلُوُعػػػػػوِؿ  
 

  َقكة كسرعة كأنيا كعكؿ الجباؿ  فيذه الخيؿ تعدك بالفرساف الشجعاف ػ الكماة ػ في
كمػف صػفات الخيػؿ المنتشػرة عنػػد ىػؤالء الشػعراء األربعػة مػا يتعمػػؽ بطػكؿ الشػعر ، كىػي صػػفة  

يشػػػير إلػػػى أصػػػالة الخيػػػؿ كنجابتيػػػا ، نجػػػد عنػػػد زىيػػػر : جػػػرداء  األجػػػرد الدالػػػة عمػػػى قصػػػر الشػػػعر ممػػػا
ٍرد  ِٖ/ُُ  ُُُ/ِٓ، كعند الحطيئة : الجرد الجياد  ُّٕ/ٔ، كعند كعب : الجرد الجياد  ٕٗ/ْ، جي

ػػرد  ِِِ/ْ، ُِٗ/ُِ، أجػػرد  ، كنجػػد مػػف صػػفات الضػػخامة غيػػر مػػا سػػبؽ :  ِٖٓ/ِ،  ُِٕ/ّ، جي
عند أكس  كمنيا : عناجيج : طكيمة العنؽ  َُْ/ُٓكمو ، نيد مرا ُٔ/ِجرشعية أم عظيمة الصدر 

عنػػد َِٓ/ِ، كبػػداء : ضػػخمة الكسػػط ، كركػػاء : عظيمػػة الػػكركيف   قػػكداء : طكيمػػة العنػػؽ  ُٔٗ/ُٓ
  َ ُُْ/ّٕزىير ، كعند كعب : سمحج : طكيؿ الظير 

                                                 
  ُّٗابؽ ػ ػ د/ مصطفى الشكرل : الشعر الجاىمي : تفسير أسطكرم ػ سُ 
  َ  َّػ ديكاف أكس ص ِ
  َ، الشظى : عظـ صغير ممصؽ بالذراع   ْٗ، ْٖػ ديكاف زىير ص ّ
  َ ُْٔ، الشكل : ما تحت عرقكبيو كركبتيو ػ انظر : كتاب الخيؿ ػ سابؽ ػ ص  ٔٗػ ديكاف كعب ص ْ
  َ  ُْػ ديكاف الحطيئة ص ٓ
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ص إلػى كمف خبلؿ ىذه المفردات المككنة لصكرة الخيؿ عند الشػعراء األربعػة يمكػف لنػا أف نخمػ 
أف ىػػذه المفػػردات إنمػػا كانػػت مسػػتكحاة مػػف البيئػػة التػػي ينتمػػكف إلييػػا ، كأنيػػا كانػػت مبلئمػػة لطبيعػػة ىػػذه 
البيئة ، خاصة أف ىذه المفردات جميعيا كانت تصب في صفتٍي السرعة كالقكة ، ككػؿ منيمػا تسػتدعي 

لبيجػػػػة كالمتعػػػػة بعػػػض الصػػػػفات األخػػػػرل ، فالسػػػرعة تسػػػػتدعي الخفػػػػة كالرشػػػاقة كمػػػػف شػػػػأنيما ابتعػػػاث ا
الجمالية التي ارتبطت بالخيؿ ، كتستدعي القػكة صػفات الضػخامة كالطػكؿ ككثاقػة الخمػؽ ؛ لكػي تتحمػؿ 

  َالظركؼ البيئية ، كالظركؼ الحياتية التي ينتمي إلييا الشعراء 
 ػ النعػػاـ :ٖ

خيػرة   كىػك ارتبطػت النعامػة كابناىػا الظميمػاف بالناقػة فػي المثيػؿ السػماكم ػ قنطػكرس ػ ليػذه األ 
ارتباط يشير إلى قداسة النعامة في المعتقد العربي القديـ ؛ كلذلؾ كاف سػياؽ الناقػة أحػد سػياقيف جػاءت 

 فييما النعامة مشبينا بو لمناقة في قكؿ زىير :
 ِمْثػػػػػػػُؿ النََّعػػػػػػػاـِ ِإَذا َىيَّْجَتَيػػػػػػػا اْرَتَفَعػػػػػػػتْ 

 

 (ُ)َعَمػػػى َلَواِحػػػػَب ِبػػػػيٍض َبْيَنَيػػػػا الشَّػػػػَرُؾ  
 

ثَّت ارتفعت في سيرىا كتزيدت فيو ، كقكؿ كعب  :فيي ض ذا ىيٌيجت كحي  امرة خفيفة كالنعاـ ، كا 
 ُعػػػػػػػػػػَذاِفَرٍة َتْختَػػػػػػػػػػاُؿ ِبالرَّْحػػػػػػػػػػِؿ ُحػػػػػػػػػػرَّةٍ 

 

 (ِ)ُتَبػػػػػػاِري ِقاَلًصػػػػػػا َكالنََّعػػػػػػاـِ اْلَجَواِفػػػػػػِؿ  
 

ة التي تشبو يصؼ الناقة بالشدة كاالختياؿ ، كأنيا تعارض في سيرىا مجمكعة مف اإلبؿ الفتية السريع
 النعاـ السريع ، كيشبو الحطيئة سرعة الناقة بسرعة الخفيدد /ذكر الظميـ فيقكؿ :

 َوَأْدَمػػػػػػػػاَء ُحْرُجػػػػػػػػوٍج َتَعاَلْمػػػػػػػػُت َمْوِىًنػػػػػػػػا
 

 (ّ)ِبَسػػػػْوِطَي َفاْرَمػػػػدَّْت َنَجػػػػاَء اْلَخَفْيػػػػَدِد  
 

  َالذكر يقكؿ : كرب ناقة بيضاء استخرجت عبللة سيرىا بسكطي ، فأسرعت كنجاء الظميـ 
كأما السياؽ الثاني لمنعامة عند شػعراء البحػث ، فيػك سػياؽ النفػار كالشػركد أك اليػرب ، خاصػة  

 عند الشعكر بالخكؼ ، يقكؿ أكس :
 َفَتْنَيػػػػى َذِوي اأَلْحػػػػاَلـِ َعنِّػػػػي ُحمُػػػػوُمُيـْ 

 

 (ْ)َوَأْرَفػػػػػػُع َصػػػػػػْوِتي ِلمنََّعػػػػػػاـِ اْلُمَصػػػػػػمَّـِ  
 

ف ، كخصو برفع الصكت لنفاره كشركده كسكء فيمو ، كيقكؿ الحطيئة فالنعاـ المصمـ ىك القصير األذني
 في ىجاء بجاد بف مالؾ كقكمو :

ـٌ ِإَذا َمػػػػػػا ِصػػػػػػيَم ِفػػػػػػي َحَجػػػػػػرَاِتُكـْ   َنَعػػػػػػا
 

ـْ َتْسػػػَمُعوا َصػػػاِرًخا ُدثُػػػْر   ـْ ِإَذا َلػػػ  (ٓ)َوَأْنػػػُت
 

                                                 
 حب : الطريؽ الكاضح البٌيف ، البل ِْٔ/ُ،  ُِٕ/ُٓكانظر :  ُٖػ ديكاف زىير ص ُ 
 ، الجكافؿ : السريع  ٖٔ/ُٕ،  َٔ/ِٖ، كانظر :  ٖٔػ ديكاف كعب ص ِ
 األدماء الحرجكج : الناقة الطكيمة ، تعالمت : طمبت عبللتيا ، الخفيدد : الظميـ  ّٕػ ديكاف الحطيئة ص ّ
 َّْ/ُلكبير البف قتيبة ، كالمعاني ا ّٓٗ/ْانظر الحيكاف لمجاحظ  ْٓ/ّٔكانظر ُِّػ ديكاف أكس ص ْ
   َ، الحجرات : النكاحي ، دثر : جمع دثكر كىك البطيء النيكض  َُٗػ ديكاف الحطيئة ص ٓ
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كميػا أكصػاؼ اسػتيجاف أ فالنعاـ ييضرب بيا المثؿ في الشركد كالخكؼ ، كما يتصؿ بيا مف الجػبف ، ك 
  َ( ُففي المثؿ يقاؿ : أشرد مف نعامة )

 ػ الظبي / الغزاؿ :ٗ
كرد الحػديث عػػف الظبػػاء كالغػػزالف عنػد شػػعراء البحػػث فػػي بعػض السػػياقات الشػػعرية منيػػا سػػياؽ  

 المرأة ، كفيو ترد الظباء كالغزالف في مكقع المشبو بو ، قاؿ أكس بف حجر :

ْئـِ ءِنَسػػػػػػػٍة َوَقػػػػػػػْد َلَيػػػػػػػْوُت ِبِمْثػػػػػػػِؿ   الػػػػػػػرِّ
 

ـَ َعػػُروٍب َ ْيػػَر ِمْكػػاَلِح    (ِ)ُتْصػػِبي اْلَحِمػػي
 

 كالرئـ ىك الظٍبي الخالص البياض ، كقاؿ زىير :
ـَ َعاِقػػػػػػػػػػػػػدٍ   ِإْذ َتْسػػػػػػػػػػػػػَتِبيَؾ ِبِجيػػػػػػػػػػػػػِد ءَد

 

 (ّ)َيْقػػػػػػُرو ُطمُػػػػػػوَح اأَلْدَىَمػػػػػػْيِف َفَثْيَمػػػػػػِد  
 

ت بو الظباء ، منيا : طكؿ العنؽ ػ جيد آدـ ػ يصفيا بأنيا تأسر قمبو كتممكو بما أكتيت مف جماؿ شابي
 يمكيو الظبي كيعقده ، كىك يرعى أشجار الطمح ، كقاؿ كعب :

َـّ َشػػػػػػػػدَّاٍد ِبَيػػػػػػػػا ِشػػػػػػػػْبَو َظْبَيػػػػػػػػةٍ   َأَرى ُأ
 

 (ْ)ُتِطيػػػػػُؼ ِبَمْكُحػػػػػوِؿ اْلَمػػػػػَداِمِع َخػػػػػاِذِؿ  
 

 فيي تشبو الظبية التي تدكر حكؿ كلدىا المكحكؿ العيف ، كقاؿ الحطيئة :
ـَ َكاَلُمَيػػػػػػػػػا  ُمَبتََّمػػػػػػػػػًة َيْشػػػػػػػػػِفي السَّػػػػػػػػػِقي

 

 (ٓ)َلَيػػػػػا ِجيػػػػػُد َأْدَمػػػػػاِء اْلَعِشػػػػػيِّ َخػػػػػُذوِؿ  
 

ٍمؽ ، عنقيا كعنؽ الظبي الممتم  جسده عند العشٌي خاصة؛ ألنو يرعى أكؿ النيار  َإنيا حسنة الخى
العقػػػدم  كالمبلحػػػظ أف تشػػػبيو المػػػرأة بػػػالظبي كالغزالػػػة فػػػي الشػػػعر العربػػػي قػػػد ارتػػػبط بػػػالمكركث 

الميثكلكجي ذلؾ المكركث الذم كاف يعبد المرأة كالشمس كالظبي أك الغزالة التي " لـ تكف مقدسػة لػذاتيا 
( ٔبؿ ؛ ألنيا رمز لئللية الشمس ، كلذا يحـر أكميا عمى عابدم اإللية ، كال يحـر ذبحيا قرباننا ليا " )

ٍسػػػف الصػػفات التػػي امتػػدحيا العػػػرب  ككانػػت تشػػبييات المػػرأة بػػالظبي ك الغزالػػػة لمػػا ليػػذه األخيػػرة مػػف حي
كأحبكىا فػي المػرأة ، فكانػت صػفات الظبػي تمػؾ النمػكذج الػذم أممػكه فػي المػرأة ، كيبػدك أف المعتقػد بػأف 

( قػد ٕالظبي كالخيؿ كالطكاكيس مف حيكاف الجنة كطيكرىا ، كبيا كبمناظرىا يمٌذ أكلياء ا عز ك جؿ )
ة في الميثكلكجيا العربية ، ىذا إذا ما أضفنا إلى ذلؾ قصػة عثػكر عبػد أكد ىذه القدسية المرتبطة بالغزال

المطمب بف ىاشـ جد النبي محمد عميو الصبلة كالسػبلـ عمػى غػزاليف مػف ذىػب مػدفكنيف فػي بئػر زمػـز 
  َ(  ٖغداة حفرىا )

                                                 
  َ  ّْْػ الثعالبي : ثمار القمكب ػ سابؽ ت ص ُ
  َ  ُّػ ديكاف أكس ص ِ
  َ، تستبيؾ : تأسرؾ ، يقرك : يتتبع كيرعى   ِِٗػ ديكاف زىير ص ّ
  َ  ٕٔػ ديكاف كعب ص ْ
  َ، مبتمة : سبطة الخمؽ   ّْػ ديكاف الحطيئة ص ٓ
  َـ ُٖٓٗدار الفكر عىماف  ّٔػ د/ نصرت عبد الرحمف : الكاقع كاألسطكرة في شعر أبي ذؤيب اليذلي صٔ
   ّٓٗ/ّػ الجاحظ : الحيكاف ػ سابؽ ػ ٕ
 ت  َقاىرة دػ دار التراث ػ ال ُٖٓ/ُػ ابف ىشاـ : سيرة النبي تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ٖ
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 كمػف السػياقات التػػي كردت فييػا الظبػاء كليػػا صػمة بػػالمرأة سػياؽ االسػتقرار كاألمػػف الػذم يتبػػدل 
، كممػا  َُّ/ُ، كعند كعب فػي  ٕٓ/ُ، عند أكس في  افي المكث في آكاميا ، كعدـ االرتحاؿ عني

ا كجكد الظباء كاآلراـ بيف أطبلؿ المحبكبة المرتحمة عف ديارىا ) ( ، ككأف ىذه الظباء ُيرتبط بذلؾ أيضن
مػػف كجػػكه الشػػبو التػػي البػػديؿ الحسػػي الػػذم يمػػؤل المكػػاف بعػػد ارتحػػاؿ أىمػػو خاصػػة لمػػا بينيػػا كبػػيف المػػرأة 

  َسبقت اإلشارة إلييا  
كمػػف ىػػذه السػػياقات كػػذلؾ الناقػػة حيػػث تػػرد الظبػػاء فػػي مكقػػع المشػػبو بػػو لمناقػػة ، فػػي كجػػو مػػف  

 كجكه الشبو كاالتفاؽ في طكؿ العنؽ ، يقكؿ زىير :
 َتَناَزَعَيػػػػػا اْلَمَيػػػػػا َشػػػػػَبًيا َوُدر  الن ػػػػػػ

 

 (ِ)ػػػػػُحوِر َوَشػػػػاَكَيْت ِفيَيػػػػا الظَِّبػػػػاُء  
 

فيػػك يشػػبو الناقػػة بالميػػا مػػف حيػػث حسػػف العينػػيف، كفييػػا مػػف الػػدرّْ صػػفاؤه كمبلحتػػو، كتشػػبو الظبػػاء فػػي 
، كتشبيو الناقة بالظباء يؤكد عمى مػا سػبقت ِِٖ/ٔطكؿ العنؽ، كمثؿ ىذا التشبيو نجده عند الحطيئة 

كا بالكقكؼ عمى ما بيف الظباء اإلشارة إليو مف قدسية الغزالة كالظباء كمكانتيا عند العرب الذيف لـ يقنع
نما راحكا يربطكف بيف الناقة كالظباء برابط يؤكػد عمػى اتصػاؿ القدسػية المتعمقػة  كالمرأة مف أكجو شبو، كا 

 بالناقة إلى ىذه الحيكانات التي تشبييا، كىي ىنا الظباء 
 الضواري : أ ػ الػذئب : ػ٘

لخيانة كالتقمب كالترقب ، كتمؾ صفات متصػمة ارتبط الذئب في الذاكرة العربية القديمة بالغدر كا 
بطبيعػة الحيػاة التػي يحياىػا ؛ كربمػا آلجػؿ ذلػؾ كػاف لػكف الطُّمسػة ػ الغبػرة المائمػة إلػى السػكاد ػ مػف أكثػر 

عنػػػد أكس ،  ُُٓ/ْاأللػػػكاف ارتباطنػػػا بػػػو ؛ ألنػػػو يعينػػػو عمػػػى التخفػػػي كالتسػػػتر ، كمػػػف ثمػػػة فيػػػك أطمػػػس 
( ، ّيئػة ، كمػف أسػمائو : السػيد كىػك المسػفُّ كالجمػع سػيداف )عنػد الحط ٕٓ/ِٖعنػد كعػب ،  ِْ/َِ

عنػد الحطيئػة   كىػك السّْػرحاف  ُُّ/ُِعنػد كعػب    ٔٗ/ُْعند زىير ، ك ِٖٕ/ٕكيشبو بو الفرس 
نما " سمي بو ؛ ألنو ينسرح في مطالبو " ) ( أم ينطمؽ ، كقد كرد ىذا االسـ عند كعب داالِّ عمػى ْ، كا 

  َ  ِِِ/ْ،  ُُّ/ُِند الحطيئة ، ككذلؾ ع ٔٗ/ُْالسرعة 
 ب ػ األسػػػػػػػػػد :

عرؼ العرب األسكد في رحبلتيـ الكثيرة ، كلذا فقد كاف مف الطبيعي أف يمثؿ األسد كاحدة مف  
المفردات الحيكانية التي زخرت بيا البيئة العربية ، كحفؿ بيا شعرىا الػذم مػاؿ أصػحابو تجػاه التكظيػؼ 

ث دالالتػػو التػػي تػػدكر فػػي فمػػؾ القػػكة كالشػػجاعة كشػػدة البػػأس ،  كقػػد كردت الرمػػزم ليػػذا الحيػػكاف مػػف حيػػ
، ككردت مػػػػرتيف عنػػػػد كعػػػػب مفػػػػػردة  ّٓ/ُٓ،  ِْٓ/ْمفػػػػردة كمجمكعػػػػة عنػػػػد زىيػػػػر فػػػػػي مكضػػػػعيف 

                                                 
  َ َُ/ّ، كديكاف زىير  ّٔ/ٓػ انظر : ديكاف أكس ُ 
  َ ُِٓػ ديكاف زىير ص ِ
  ٔٔ/ٖػ ابف سيده : المخصص ػ سابؽ ػ ّ
  ُٕٓ/ّػ ابف فارس : مقاييس المغة ػ سابؽ ػ ْ
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التػػػي تػػػدؿ مادتيػػػا  الميػػػث، ككػػػذلؾ اسػػػتخدمكا بعػػػض األسػػػماء المقترنػػػة باألسػػػد مثػػؿ  ْٓ/ُِكمجمكعػػة 
 ٔ/ٖ( كقد كرد عند أكس مرتيف ُمي األسد بالميث لقكتو كشدة أخذه )المغكية عمى قكة الخمؽ ، كمنيا س

، كمػػػػرة مجمكعػػػػة عنػػػػد كعػػػػب :  ُٕٖ/ِّ   َُِ/ُٔ،  ٕٔ/َّ، كعنػػػػد زىيػػػػر ثبلثػػػػة :  َُٓ/ُٗ، 
  َ  ُْ/ُْكمفردة عند الحطيئة  ُّٔ/ٕليكث 

رغاـ بكسر الضاد ، كىي منحكتة مف كممتػيف : ضػغـ ، ك   ضػـر  كمف أسماء األسد كذلؾ : الضّْ
ا في الحرب ) (  كجمعيا الضػراغـ ، ِكأنو يمتيب حتى يضغـ ، كيقاؿ : ضرغـ األبطاؿ بعضيـ بعضن

،  َُِ/ُٕ، كمػرة كاحػدة عنػد زىيػر بصػيغة الجمػع  ُِْ/ّْكقد جاءت فػي مكضػع كاحػد عنػد أكس 
ة  ، كمػف ىػذه األسػماء : الضػيغـ ، كياؤىػا زائػد ُِ/ْْكجاءت في صيغة المثنى مرة كاحدة عند كعػب 
،  ُِْ/ّْ( كقػد كردت فػي مكضػع كاحػد عنػد أكس ّكىي تشير إلى معنى العٌض أك اتساع الشدؽ )

  َ ُِ/ّْككذا في مكضع كاحد عند كعب 
كقد لػكحظ عمػى اسػتخداـ مػادة األسػد كمػا يتصػؿ بيػا مػف األسػماء أنيػا فػي غالػب األمػر كانػت  

ك بكاحد مف ىذه األسماء ، كذلؾ لمداللة تجيء في سياقات المدح ، حيث يتـ تشبيو الممدكح باألسد ، أ
  َعمى القكة كشدة البأس كسكرة الغضب ، كالقدرة عمى حماية األعراض كالديار 

لى جانب ما سبؽ نجد إشارات إلى   يدكر بعضيا في سياؽ اليجاء حيث يعمد الشػاعر  الكمبكا 
مػػف السػػياقات التػػي تبلزميػػا ( ، ك ْإلػػى ذـ الميجػػك بأكػػؿ لحػػكـ الكػػبلب ، أك أنػػو ييقػػرم ضػػيفانو منيػػا )

الكػػبلب سػػياقات الصػػيد ، كعػػادة مػػا نجػػد لكحػػة الصػػيد مشػػتممة عمػػى ذكػػر الكػػبلب المػػاىرة فػػي الصػػيد ، 
ذا  ُُْ/ِٕكمػػػف صػػػفاتيا أف آذانيػػػا تكػػػكف قصػػػيرة ، كحينئػػػذو ييسػػػمى الكمػػػب األغضػػػؼ  عنػػػد كعػػػب ، كا 

عند  ُٔٔ/ِّرية مف الميجٌك ( كيجيء في سياؽ السخٓأصدر الكمب صكتنا دكف النباح فيك اليرير )
ذا كاف العكاء صكتنا لمذئب ، فتف ربطو بالكمب إنما لمداللة عمى صياحو كعمػك صػكتو ، كىػذا  كعب ، كا 

  َ ّٖ/ْما يشير بو الحطيئة إلى سكء حالو " لكمبي عكاء " 
 الطػػػػيػور : القطا / الصقر :

يػػاة العربيػػة التػػي ارتبطػػت بالمػػاء القطػػاة نػػكع مػػف الطيػػكر شػػبيو بالحمػػاـ ، كلػػو حضػػكره فػػي الح 
لػى المجاىػؿ  كبمكاقعو ؛ بسبب طبيعتيا الصحراكية ، كالقطاة أكثر الطيكر اىتػداءن إلػى مكاقػع الميػاه ، كا 

ػػػرب بيػػػا المثػػػؿ فقيػػػؿ : " ىدايػػػة القطػػػا " ) ( ، كمػػػف ثمػػػة كانػػػت قرينػػػة الشػػػاعر القػػػديـ فػػػي ٔ؛ كلػػػذلؾ ضي
اقتو كفرسو، كتمؾ سياقات اسػتخداميا عنػد شػعراء البحػث، فيػي رحبلتو كأسفاره، كاتخذ منيا مشبَّينا بو لن

                                                 
 َ  ِِْ/ٓػ ابف فارس : مقاييس المغة ػ سابؽ ػ ُ 
   َ  َُْ/ّػ السابؽ ِ
    ِٔ/ٖ: المخصص البف سيده  ، كانظر كذلؾ ّّٔ/ّػ السابؽ ّ
   ِٖٔ/ُ، كانظر الحيكاف لمجاحظ  ّٖػ ديكاف أكس البيت الثالث ص ْ
   ِٖ/ٖ، كالمخصص البف سيده  ِٕٕ/ِػ الصحاح لمجكىرم ٓ
   َ  ِْٖػ الثعالبي : المضاؼ كالنسكب ػ سابؽ ػ ص ٔ
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كعنػػػدما تػػػرده فتنيػػػا تػػػدني    ٗٔ/ّٖعنػػػد أكس مرتبطػػػة بالمػػػاء مػػػا إف تنيػػػؿ منػػػو مػػػرة، حتػػػى تعػػػكد إليػػػو 
( عنػدما ُصدرىا منو كالفارس الذم يجنأ عمػى فرسػو؛ اتقػاء السػياـ؛ كلػذا سػماىا زىيػر القطػاة الجانئػة )

، ِٖ/ُّممػػا يػػرتبط بػػذلؾ أف تينسػػب القطػػا إلػػى األجبػػاب " قطػػا األجبػػاب " ، ك ُِٓ/ْشػػبو فرسػػو بيػػا 
ٌب بمعنى البئر، ككذلؾ ينسبيا إلى المكف األسكد " جكنية "  ، كما كاف جكنيِّا مػف ِٖ/ ُْكىي جمع جي

القطا فيك أشد أنكاعو طيراننا كسرعة، كثـ نكع آخر ىك القطا الكدرم  الذم يميؿ لكنو إلى الغيبػرة، كىػذا 
، كيضػػػيفيا إلػػػى الجػػػك مشػػػيرنا بػػػذلؾ إلػػػى شػػػدة ُٓٔ/ُّ،  ٗٓ/ُْالكصػػػؼ يجػػػيء عنػػػد كعػػػب مػػػرتيف: 

، أمػػا مكاضػػع بيضػػيا فتسػػمى ُٓٔ/ُِسػػرعتيا كىربيػػا؛ كلػػذا يشػػبو بيػػا ناقتػػو تنجػػك نجػػاء قطػػاة الجػػك 
  َعند زىير  ِٖٓ/ُُاألفاحيص 
ذا كاف زىير ككعب قد شبيا الفرس كالناقة بالقطاة في السرعة ، فت  ف الحطيئة يشبو بيا الفتػاة كا 

 في قكلو : َالكاعب ، فيي عفيفة قميمة المشي متقاربة الخطك كالقطاة 
 َحَصػػػػاٌف َلَيػػػػا ِفػػػػي اْلَبْيػػػػِت ِزٌي َوَبْيَجػػػػةٌ 

 

 (ِ)َوَمْشػػػٌي َكَمػػػا َتْمِشػػػي اْلَقَطػػػاُة َكِتيػػػُؼ  
 

ذم يتػػربص بيػػا ك ال تخمػػك لكحػػة القطػػا فػػي القصػػيدة العربيػػة القديمػػة مػػف الصػػقر ذلػػؾ العػػدك الػػ 
الدكائر ؛ كلذا فيك ال يفتأ يجرم كراءىا باحثنا عنيا ، كلكنيا تتخفػى عنػو مػا اسػتطاعت إلػى ذلػؾ سػبيبل 

 ، كمع ذلؾ فيك يراىا كينقض عمييا في قكؿ زىير :
 َأْىػػػػػَوى َلَيػػػػػا َأْسػػػػػَفُع اْلَخػػػػػدَّْيِف ُمطَّػػػػػِرؽٌ 

 

ـْ ُيْنَصػػْب َلػػُو الشَّػػَبُؾ    (ّ)ِريػػَش اْلَقػػَواِدـِ َلػػ
 

كالسُّػػفعة سػػكاد يضػػرب إلػػى الحمػػرة ، كلػػو ريػػش مطَّػػرؽ بعضػػو عمػػى بعػػض ، كمػػف صػػفات الصػػقر عنػػد 
زىيػػر كػػذلؾ أنػػو عػػاقص يعطػػؼ عنقػػو كيمكييػػا ، كىػػك أمغػػر السػػاقيف لػػيس بناصػػع الحمػػرة ، كمنصػػمت 

، أمػػا عنػػد كعػػب فتننػػا نػػرل البػػازم يطػػرؽ الجػػك خمػػؼ القطػػاة   كيكبيػػا  ُِٓ/ٕ، ٔسػػريع فػػي مضػػيو 
   َ ُٓٔ/ُِكقد اختضبت أظفاره بدمائيا  كيصرعيا ،

كالنسػػر مػػف الطيػػكر الجارحػػة التػػي اقترنػػت فػػي الػػذاكرة العربيػػة القديمػػة بيالػػة أسػػطكرية تعػػكد فػػي  
بعض فصكليا إلى لقماف بف عاد صاحب النسكر  الذم تزعـ العرب أف عادنا قد بعثتو " في كفدىا إلى 

يّْر لق ماف بيف بقاء سبع بعراتو سيمرو مف أٍظبو عيٍفرو في جبؿو كعػرو ال الحـر يستسقي ليا ، فمما أيىمككا خي
يمسػػيا القطػػر ، أك بقػػاء سػػبعة أنسيػػر ، كممػػا ىمػػؾ نسػػر خمػػؼ بعػػده نسػػر ، فاختػػار النسػػكر ، فكػػاف آخػػر 
نسكره ييسمى لبدنا ، كىك أطكليا عمرنا ، كبو ييضرب المثؿ في طػكؿ العمػر ، كفػي ىبلكػو فػي آفو معنػا ؛ 

ػا : أتػى أبػده عمػى ليبػد )ألنو ىمؾ ، ك  ( ْبيبلكو انتيت حياة لقماف ، فيقاؿ : أعمر مف ليبد ، كيقػاؿ أيضن
 كىك الذم عناه أكس بف حجر بقكلو :

                                                 
 مادة جنأ  ُٓ، َٓ/ُانظر : لساف العرب البف منظكر ػ ُ 
 ، كتيؼ : دانية الخطا  ُُٕ ػ ديكاف الحطيئة صِ
  َ ّٖػ ديكاف زىير ص ّ
   َمادة لبد التي تشير إلى معنى اإلقامة بالمكاف كالمزكؽ بو  ّٖٔ، ّٖٓ/ّػ لساف العرب ْ
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 َخاَنْتػػػػَؾ ِمْنػػػػُو َمػػػػا َعِمْمػػػػَت َكَمػػػػا
 

 (ُ)َخػػػػػاَف اإِلَخػػػػػاَء َخِميَمػػػػػُو ِلَبػػػػػُد  
 

ظره خيانة لؤلمانة ؛ كربما ألجؿ فقد رأل أكس أف ىبلؾ لبد قد أدل إلى مكت لقماف ، كىذا مف كجية ن
ذلؾ كظؼ أكس النسر في دالالت المكت كالقتؿ ، فيي نيمة إلى الطعاـ ، ك ال تأكؿ إال جيؼ القتمػى 

َُ/ٔ  ،ٗ/َّ (ِ )َ  
لػػى جانػػب مػػا سػػبؽ مػػف الطيػػكر نجػػد الغػػراب الػػذم كرد عنػػد كعػػب بػػف زىيػػر فػػي سػػياقات دالػػة   كا 

ػػرب بػو المثػؿ فػػ ِْ/ِٕعمػى ترقبػو  ( كمػف تمػػاـ ّي الحػذر ، فيقػاؿ : " أحػذر مػػف غػراب " )، حتػى ضي
، كربمػا كػاف ىػذا الكصػؼ  ٕٓ/ِٖ؛ كلذا كصفو الجاحظ بأنو أعػكر  ِْ/ِْذلؾ كصفو بحدة البصر 

بسبب حدة بصره ، كنظره بمؤخر عينو ، أك ألف العرب تتطير بو ، أك ربمػا سػمي بػاألعكر ؛ لقػكليـ : 
  َ( ْتو عنيا " )" عىكَّرتي الرجؿ عف حاجتو ، إذا ردد

كثػػـ طػػائر شػػبيو بػػالغراب كخاصػػة غػػراب الميػػؿ، أك قػػريف لػػو، كىػػك طػػائر البػػـك الػػذم لػػـ يػػرد إال  
عنػػد كعػػب، كذلػػؾ فػػي مكضػػعيف اسػػتخدـ فييمػػا ذكػػر البػػكـ مػػف خػػبلؿ اسػػميف ييطمقػػاف عمػػى ىػػذا الػػذكر 

كفزعيػػػػا،  ، كالمفػػػرد منػػػػو صػػػدل، كقػػػػد كرد فػػػػي سػػػياؽ داؿ عمػػػػى خػػػكؼ الناقػػػػةٖٔ/ِِأكليمػػػا: أصػػػػداء 
ػػا فػػي سػػياؽ فػػزع الناقػػة مػػف أصػػكات  كخاصػػة عنػػد سػػماع صػػكت الػػذئب، كثانييمػػا: اليػػاـ الػػذم كرد أيضن

، كالياـ ىك الذككر مف البـك كمثميػا الصػدل، ككميػا ممػا تتطيػر بػو العػرب كمػا ُُّ/ُٓالياـ كالذئاب 
  َ( ٓيقكؿ الجاحظ )

 الزواحؼ : الثعباف / الحية : ػ 
 ف كالحية مرة كاحدة عند أكس بف حجر في قكلو مفتخرنا :كرد الحديث عف الثعبا 

 َيػػػػَرى النَّػػػػاُس ِمنَّػػػػا ِجْمػػػػَد َأْسػػػػَوَد َسػػػػاِل ٍ 
 

 (ٔ)َوَفػػْرَوَة ِضػػْرَ اـٍ ِمػػَف اأُلْسػػِد َضػػْيَغـِ  
 

كاألسكد ىك العظيـ مف الحيات ، كقد سبؽ القكؿ : إنو أشػد أنػكاع الحيػات عػداكة لئلنسػاف ، كىػك الػذم 
( ، كربمػػا كػػاف ذلػػؾ مػػف مظػػاىر مػػا ارتػػبط بالحيػػات مػػف ٕ؛ ألنػػو يسػػمد جمػػده كػػؿ عػػاـ )ييقػػاؿ لػػو سػػالد 

التقػػديس الػػذم يضػػرب بجػػذكر عقديػػة كميثكلكجيػػة قديمػػة تػػربط بػػيف الحيػػة كطػػكؿ العمػػر   حتػػى نيسػػب 
اشتقاؽ اسميا إلى الحياة ، بؿ زعمكا أنيا تعيش ألؼ عاـ ككؿ عػاـ تسػمد جمػدىا ، كلعػؿ ذلػؾ مػا عنػاه 

  َلبيت السابؽ أكس في ا

                                                 
  ِِػ ديكاف أكس ص ُ 
   َ ُِّ/ٓػ في أكؿ النسكر لمجيؼ انظر : الحيكاف لمجاحظ ِ
  ِْٔػ الثعالبي : ثمار القمكب ػ سابؽ ػ ص ّ
  َِٔ/ِ، العمدة البف رشيؽ  ِْٖ/ّ، الحيكاف لمجاحظ  ٕٔفي ذلؾ : ديكاف الحطيئة ص  ػ انظرْ
  ُْٗ، كانظر ثمار القمكب لمثعالبي ص  ْٕٓ/ّ،  ِٗٗ/ِػ الحيكاف ٓ
         َ  ُِْػ ديكاف أكس ص ٔ
 َ  ِٖٔ/ْػ انظر الحيكاف لمجاحظ ٕ



 

144 

كقد استخدـ كعب الحيات في ديكانو في مكاضػع مختمفػة جػاء فييػا كصػفو باألسػكد فػي مكضػع  
ػػػا ىػػػك  ّْ/ِْكاحػػػد ىػػػك  ، كيعبػػػر كعػػػب عػػػف الحيػػػة  ُْٓ/َُ، كالسػػػكداف بػػػالجمع فػػػي مكضػػػع أيضن

 بالشجاع ، كيشبو بو زمامٍي الناقة في قكلو :
 َكػػػػأفَّ ُشػػػػَجاَعْي َرْمَمػػػػٍة َدَرَجػػػػا َمًعػػػػا

 

 (ُ)َفَمػػػرَّا ِبَمػػػا َلػػػْواَل ُوقُػػػوٌؼ َوَمْنػػػَزُؿ  
 

، كلمحيػات مجاجػة تمجيػا ُُٔ/ّكيشبو الماء يشػرب منػو أصػحابو بػدماء األفػاعي التػي ال يبػرأ لػديغيا 
ْـّ النقيع في قكؿ الحطيئة :ُُٔ/ْفيييج األصحاب مف سكرتيا   ، كىي الحية ذات السُّ

ـ    َكػػػػػػػػػػػَأنِّي َسػػػػػػػػػػػاَوَرْتِني َذاُت ُسػػػػػػػػػػػ
 

 (ِ)ٍع َمػػػػػػا ُتاَلِئُمَيػػػػػػا ُرَقاَىػػػػػػا َنِقيػػػػػػ 
 

ٍـّ كثير قد جمعتو ، كىي إف أصابت شيئنا لفظتو فيو ، فيك يشبو حالتو بحالة الممسػكع  فيي حية ذات سي
 َالذم ال تنفعو الرقى 

وفي ضوء ما سبؽ مف حديث عف المستوى المفظي عند شعراء الصنعة مف خالؿ المعجـ 
  والداللة توصؿ البحث إلى ما يمي :

ػ لجأ الشعراء األربعة إلػى اسػتخداـ عػددو مػف الكممػات التػي تتسػـ بػالطكؿ الزائػد ممػا قػد يػدخؿ ُ
بالمفظػػة الطكيمػػة فػػي حيػػز الحكشػػي كالغريػػب مػػف الكػػبلـ ، كقػػد تبػػيف مػػف خػػبلؿ دراسػػة ىػػذه األلفػػاظ أف 

فيػػو تمػػؾ الطػػكؿ فييػػا لػػـ يكػػف باعػػث غرابػػة كثقػػؿ ؛ ألنػػو طػػكؿ داؿ دالالت تناسػػب السػػياؽ الػػذم كردت 
الكممػػات الطكيمػػة ، كقػػد تأكػػد ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ مقارنػػة البحػػث بػػيف ىػػذه الكممػػات الطكيمػػة كبػػيف أصػػكليا 
المجػردة ، كخمػص إلػػى أف الزيػادة فػػي حجػـ الكممػػات كػاف بقصػػد ككعػي مػػف الشػعراء  كذلػػؾ بػرغـ رؤيػػة 

فػي شػعر  حقمَّػدة بعض النقاد القدامى ألمثاؿ ىذه المفردات ، كذلؾ عمػى نحػك مػا كػاف مػكقفيـ مػف كممػ
 التي كردت في قكلو عف نفسو : معميمزىير ، ككذلؾ كممة 

نِّػػػػػػي َلَطػػػػػػالَُّب الرَِّجػػػػػػاِؿ ُمَطمَّػػػػػػبٌ   َواِ 
 

 (ّ)َوَلْسػػػػُت ِبَمْثمُػػػػػوٍج َوال ِبُمَعْمَيػػػػػِم  
 

( ْفي نياية البيت ) معميمقكلو  كالغريبحكشي الفقد اعتبر ا بف المعتز فيما يركيو المرزباني أف مف 
ارتبطػػت ىػػذه النظػػرة بعػػدة حػركؼ الكممػػة ، أك تركيبيػػا ، كمػػع ذلػػؾ فػتف الكممػػة عمػػى ىػػذه الصػػكرة كربمػا 

أتبعيا بنفي الغمظة كالجفػاء فػي تعاممػو مػع الرجػاؿ  مثموجمناسبة لمداللة ، فتنو لما نفى عف نفسو المـؤ 
، قػػاؿ ابػػف فػػارس :" ، كتكػػكف اليػػاء زائػػدة  عمػػمكالغمظػة كالجفػػاء ىػػي الداللػػة المرتبطػػة باألصػػؿ الثبلثػػي 

ػػا " ) ػػا لمشػػيء أك تيػػكيبلن أك تقبيحن ( ، ٓكأصػػمو مػػف العمػػج ، كىػػـ يزيػػدكف فػػي الحػػركؼ مػػف الكممػػة تعظيمن
دالالت أخػرل مثػؿ : األحمػؽ كالمئػيـ كاليجػيف " ، ككميػا دالالت  معميػمكأضػاؼ الفيػركز آبػادم لمفظػة 

  َتناسب الداللة السياقية التي كردت فييا المفظة 

                                                 
  َ   ِْػ ديكاف كعب ص ُ 
  َ  ٔٗػ ديكاف الحطيئة ص ِ
 ُِِكاف زىير ص ػ ديّ
 َ َٓػ المكشح لممرزباني ػ سابؽ ػ ص ْ
  َمف الجزء عينو  ّٕٓمادة عمج ، كانظر مادة عميج ص  ُُِ/ْػ ابف فارس : مقاييس المغة ٓ
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يترتػػب عمػػى مػػا سػػبؽ أف كجػػكد بعػػض الكممػػات الطكيمػػة الحجػػـ عنػػد ىػػؤالء الشػػعراء ال  ػػػ كممػػاِ 
يعنػػي بالضػػركرة انتحػػاءىـ جانػػب اإلغػػراب فػػي المفػػظ كالتعميػػة فػػي الداللػػة ، بػػؿ إف مػػف أكضػػح األمػػكر 
المقترنػػة بتبػػداعيـ كشػػعراء ينتمػػكف إلػػى مدرسػػة الصػػنعة أف تخػػرج أشػػعارىـ كقػػد قػػٌرت بيػػا نفكسػػيـ عيننػػا 

  َعنيا المتمقكف لشعرىـ  كرضي
ػ ظيرت عند ىؤالء الشعراء بعػض الكممػات األعجميػة التػي تنتمػي إلػى ثقافػات غيػر عربيػة ، ّ 

كىػػـ فػػي ذلػػؾ قػػد سػػاركا سػػيرة غيػػرىـ مػػف الشػػعراء فػػي اقتبػػاس المفػػردات األعجميػػة التػػي ربمػػا ال يشػػعر 
الكممػات عػف بنيػة الكممػات العربيػة  القارئ بغرابتيا أك عجمتيا ؛ ألسباب منيا : عدـ اختبلؼ بنية ىػذه

، كأف رد ىػػذه الكممػػات إلػػى مظػػافّْ أصػػكليا العربيػػة يػػؤدم إلػػى تكافػػؽ دالالتيػػا كالداللػػة السػػياقية المػػراد 
  َأداءىا ، إلى جانب أف األلفاظ األعجمية لـ تكف بالكثرة البلفتة عندىـ 

بحيث جاءت كػؿ بنيػة مكظفػة فػي ػ نجح ىؤالء الشعراء في تكظيؼ األبنية الصرفية المختمفة ْ  
مكضػػعيا مػػف البيػػت ، كمؤديػػة فػػي اآلف عينػػو الداللػػة المرجػػكة منيػػا ، ككػػاف مػػف تمػػاـ ذلػػؾ أف الشػػعراء 
األربعػة قػػد كػػانكا عمػى كعػػي بػػالتبلحـ كالتػآزر بػػيف جميػػع ألفػاظ البيػػت ، ك مػػف مظػاىر ذلػػؾ أنيػػـ أقػػامكا 

يعنػػي إبػػراز داللػػة كػػؿ مفػػردة عمػػى حػػدة ، كمػػف عبلقػػات دالليػػة بػػيف مفػػردات البيػػت الكاحػػد ، كذلػػؾ مػػا 
 َخبلليا برزت أىمية استخداـ بعض األبنية الصرفية في سياقات دكف أخرل 

تبيف أنيـ لػـ يخرجػكا عػف سػنف العػرب األربعة ػ في دراسة الحقكؿ الداللية عند ىؤالء الشعراء ٓ 
ف أنيػـ كظفػكا مفرداتػو فػي دالالت في استخدامات المفردات كدالالتيػا ، فقػد بػدا مػف معالجػة حقػؿ الزمػا

  مػف النػاسالشػعراء  غيرالخكؼ كالقمؽ كالحيرة ، بحيث بدا الزماف ىمِّا أساسيِّا مف بيف ىمكـ الشعراء ، 
امتػػد أثػػر الزمػػاف عمػػى المكػػاف كػػذلؾ ، إنػػو " يمتػػزج بػػالنفس كالمكػػاف ، فػػتذا ضػػاؽ المكػػاف ضػػاؽ لقػػد بػػؿ 

السػػنة بالشػػيباء عنػػد زىيػػر كالحطيئػػة ، كارتبػػاط الزمػػاف ( عمػػى نحػػك مػػا كجػػدنا مػػف كصػػؼ ُالزمػػاف " )
يجابنا كما كرد عند أكس    َ ْٕ/َٔبالناس سمبنا كا 

ػ كقد تبيف مف دراسة المفػردات الزمنيػة أف زىيػرنا الجػاىمي قػد اسػتخدـ لفظػة الفجػر فػي الداللػة ٔ 
ة كاحػػػدة ، بينمػػػا لػػػـ الزمنيػػػة عينيػػػا التػػػي ارتبطػػػت بيػػػا فػػػي اإلسػػػبلـ ، فػػػي حػػػيف أف كعبنػػػا اسػػػتخدميا مػػػر 

يسػػتخدميا الحطيئػػة ، كىمػػا الشػػاعراف المخضػػرماف ، كذاؾ مػػا يثيػػر التسػػاؤالت حػػكؿ العمػػة مػػف ذلػػؾ ، 
كميمػػا قيػػؿ فػػي ذلػػؾ مػػف أسػػباب ، فسػػكؼ تظػػؿ الحقيقػػة قائمػػة ، كىػػي قمػػة اسػػتخداميا عنػػد الشػػاعريف 

  َالمخضرميف 
يف لعممػػػة كاحػػػدة ىػػػي اإلنسػػػاف ػػػػ ارتػػػبط حقػػػؿ العمػػػر بحقػػػؿ الزمػػػاف بحيػػػث تػػػـ اعتبارىمػػػا كجيػػػٕ 

المػػػرتبط بػػػالزمف فػػػي كػػػؿ مراحمػػػو العمريػػػة ؛ كلػػػذا فقػػػد كظفػػػكا مفػػػردات العمػػػر فػػػي كػػػؿ مػػػا ينتػػػاب الػػػنفس 

                                                 
  َـ ُٖٔٗكزارة الثقافة بغداد  ِٗٔػ عبد اإللو الصائغ : الزمف عند الشعراء العرب قبؿ اإلسبلـ ص ُ 
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اإلنسػػػانية مػػػف المشػػػاعر كاألحاسػػػيس ، كىػػػي مػػػا تجسػػػدت شػػػعريِّا مػػػف خػػػبلؿ تكظيػػػؼ دكاؿ العمػػػر فػػػي 
  َسياقات : الغزؿ كالفخر كالمدح كالرثاء كاليجاء 

يفات األلكاف كدالالتيا في شعرىـ بيف الدالالت الطبيعية لمػكف ، كبػيف الػدالالت ػ تنكعت تكظٖ 
الرمزيػػػة ؛ ألف " المغػػػة فػػػي أم شػػػعر إبػػػداعيٍّ إشػػػارية ، تحمػػػؿ داللػػػة رمزيػػػة ، تتجػػػاكز مػػػا تحممػػػو المغػػػة 

  َ( ُالطبيعية " )
منظكمة الدكاؿ الحيكانية  ػ ارتبط ىؤالء الشعراء األربعة بالبيئة ارتباطنا كثيقنا ، كقد بدا ذلؾ مفٗ 

التػػي اسػػتخدمكىا ، تمػػؾ التػػي صػػكرت عبلقػػة اإلنسػػاف بػػالحيكاف كالمكػػاف كالزمػػاف ، فقػػد رأينػػا األكصػػاؼ 
التي أضفكىا عمى الحيكانات مثؿ الناقة كالفرس كالذئب ، كغيرىا مف الحيكانات أثر البيئة مف حيث قكة 

  َاف كطبيعة اإلنساف الذم يسكنو الحيكاف كسرعتو التي تناسب طبيعة الحياة في المك
ػا عمػؽ العبلقػة بػيف الشػعراء كالحيكانػات التػي رسػمت المكحػة  َُ  ػ أظيػرت دراسػة الحيػكاف أيضن

الشعرية داخؿ ديكاف كؿ كاحد مف الشعراء األربعة، كقد تـ تعميؿ مثؿ ىذه العبلقة الكثقى بأسػباب تعػكد 
يطرة عمػػى الحيػاة فػي البيئػة العربيػة  بحيػث بػدت ىػػذه إلػى الطبيعػة العقديػة كالميثكلكجيػة التػي كانػت مسػ

ف كانػػت كثنيػػة فػػي بعػػض مراحميػػا إال أنيػػا كثنيػػة ال  البيئػػة ديّْنػػة بأيػػة صػػكرة مػػف صػػكر التػػديف، حتػػى كا 
تنفصؿ عف اإللو الكاحد الذم لـ يككنكا ينكركنو، إف تحػايمكا عمػى عبادتػو بأصػناىـ كأكثػانيـ التػي كػانكا 

  َ( ِ﴾) دىـ إال ليقربونا إلى اهلل زلفىما نعبيقكلكف فييا: ﴿ 
ػػ كمػا يقػاؿ عػف تػكظيفيـ لمفػردات الحيػكاف كعبلقػتيـ بػو ، يقػاؿ كػذلؾ عػف تػكظيفيـ لػػبعض ُُ 

الطيكر كالزكاحػؼ ، فقػد كانػت عبلقػتيـ بالقطػا مػف الشػيرة بحيػث كانػت القطػا مؤنسػة ليػـ فػي رحبلتيػـ 
كانت تدليـ عمى مكاطف الماء ، كتحذرىـ مف األخطار المتنكعة ، إذ كانكا يألفكنيا كيصحبكنيا ؛ ألنيا 

  َإذا ما عفَّ ليا ما لـ يككنكا يركنو أثناء تمؾ الرحبلت 

 

                                                 
 ََِْػ الدار المصرية السعكدية ُٔلشعرم بيف الرؤية البيانية كالرؤيا اإلشارية ص ػ د/ أحمد الطريسي : النص اُ 
  َ  ّػ  سكرة الزمر اآلية رقـ ِ
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 مدخػػػػػػػؿ

كقؼ البحث في الفصؿ السابؽ عند دراسة المفظة المفردة مف حيث بنياتيا : المغكيػة كالصػرفية  
، كتكصؿ فيما تكصؿ إليو أف الشعراء األربعة قد كانكا يختاركف ألفػاظيـ بعنايػة فائقػة متكائمػة كالداللية 

مػػع تجػػاربيـ كسػػياقاتيـ كأبنيػػة نصكصػػيـ ، " كفػػي ىػػذه المكاءمػػة مػػا ينتقػػؿ بالمغػػة الشػػعرية مػػف مسػػتكل 
( ُ) الصػػػحة الػػػذم تفرضػػػو األعػػػراؼ المغكيػػػة ، إلػػػى مسػػػتكل الجمػػػاؿ الػػػذم يفرضػػػو األسػػػمكب األدبػػػي "

كالمستكياف كبلىما يشيراف إلى التداخؿ كالتكامؿ بيف عممٍي النحك كالببلغة   الذم يمكف أف ييعمؿ عمى 
أسػػاسو منػػو مػػا كيجػػد فػػي التػػراث العربػػي مػػف دراسػػات كثيػػرة اىتمػػت بتكظيػػؼ العبلقػػات النحكيػػة فػػي شػػرح 

عرابو   كشرح مختارات الشعر كدكاكيف بعض الشع   َ( ِراء )القرآف الكريـ كتفسيره كا 
كقد كضح ىذا التداخؿ خاصة في عمـ المعاني الذم عٌرفو السكاكي بقكلو : " ىك تتبع خكاٌص  

تراكيب الكبلـ في اإلفادة كما يتصؿ بيا مف االستحساف كغيره ؛ ليحترز بالكقكؼ عمييا عف الخطأ في 
ىػذا التكامػؿ كالتػداخؿ بػيف ( كمػا أكػد اإلمػاـ عبػد القػاىر ّتطبيؽ الكبلـ عمى ما يقتضي الحاؿ ذكره " )

النحػػك كالببلغػػة فػػي نظريتػػو عػػف الػػنظـ الػػذم عرفػػو بقكلػػو : " اعمػػـ أف لػػيس الػػنظـ إال أف تضػػع كبلمػػؾ 
الكضػػع الػػذم يقتضػػيو عمػػـ النحػػك ، كتعمػػؿ عمػػى قكانينػػو كأصػػكلو ، كتعػػرؼ مناىجػػو التػػي نيجػػت ، فػػبل 

  َ( ْتزيغ عنيا ، كتحفظ الرسـك التي رسمت لؾ " )
ذلؾ يمكف إدراؾ قيمة المستكل النحكم عند دراسة النص األدبػي الػذم يعمػد مبدعػو كفي ضكء  

إلػػػى صػػػدع المثاليػػػة التركيبيػػػة أك المغكيػػػة ، كالعػػػدكؿ أك االنحػػػراؼ بتراكيبػػػو عمػػػا ألفػػػو النػػػاس فػػػي لغػػػتيـ 
لمنحػرؼ  العادية ، مما يقفنا أماـ ىذيف المستكييف الياميف لمغة ، كىما : المستكل المثػالي ، كالمسػتكل ا

ذا كاف النحاة كالمغكيكف قد " أقامكا مباحثيـ عمى رعاية األداء المثالي فتف الببلغييف ساركا فػي اتجػاه  كا 
( ٓآخػػر ، حيػػث أقػػامكا مبػػاحثيـ عمػػى أسػػاس انتيػػاؾ ىػػذه المثاليػػة ، كالعػػدكؿ عنيػػا فػػي األداء الفنػػي " )

المسماة بالنمطية   أك الشػائعة ، كىػذا االبتعػاد ، لمغة الفنية التي تيفيىـ آنئذو عمى أنيا " ابتعاد عف المغة 
 َ( ٔأك االنحراؼ يككف كذلؾ بالنسبة لمقكاعد التي تتحكـ في االستخداـ اليكمي التكصيمي لمغة " )

إف مستكل االنحػراؼ أك العػدكؿ عػف األصػؿ ، أك المثػاؿ إنمػا يبػرز بصػكرة جميػة فػي المسػتكل  
عبلقات النحكيػة الرابطػة بػيف كحػدات التراكيػب المغكيػة ؛ ألف عمػـ الرعاية الذم يقكـ عمى ذلؾ التركيبي 

النحػك مػػا ىػػك إال مجمكعػػة مػػف القكاعػػد التػػي تقػػـك بتنظػػيـ عبلقػػات التػػرابط بػػيف الجمػػؿ ، كمػػف ثػػـ فيػػك " 
يكضح ما التككينات المفظية التي تشكؿ جمبلن مفيكمة في لغة ما ، كما التككينات التي ال تشكؿ جمػبلن 

                                                 
  َ ٕٗد/ محمد فتكح أحمد : شعر المتنبي قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َالقاىرة  كما بعدىا ػ ُٔـ ػ ص ََُِد/ محمد حماسة عبد المطيؼ : المغة كبناء الشعر ػ دار غريب  - ِ
  َ  ُُٔالسكاكي : مفتاح العمـك ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َ  ُٖعبد القاىر الجرجاني : دالئؿ اإلعجاز ػ سابؽ ػ  - ْ
  ػ القاىرة ِٗٔـ ػ ص ُْٗٗ/ُد/ محمد عبد المطمب : الببلغة كاألسمكبية ػ لكنجماف ػ ط - ٓ
 َـ  ُِٗٗػ مكتبة غريب  ِٕحامد أبك أحمد ص خكسيا ماريا إيفانككس : نظرية المغة األدبية ػ ترجمة د/  - ٔ
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، كمف ثـ فيك يميز بػيف أسػمكب كآخػر مػف خػبلؿ تمػؾ األنمػاط التركيبيػة اليادفػة إلػى جعػؿ ( ُمفيكمة )
  َالمغة ذات كظيفة جمالية تنتج المتعة الفنية إلى جانب اإلفادة المغكية 

ككػػؿ مػػا سػػبؽ يؤكػػد عمػػى أف المسػػتكل التركيبػػي إنمػػا ىػػك صػػكرة مػػف صػػكر الخصكصػػية التػػي  
 تخػرج فػي منظكرىػا اإلدراكػي عػف مسػتكييف أساسػييف ىمػا   الخبػر تتميز بيا لغة النص األدبي التي ال

كاإلنشػػػػاء ، كيميػػػػز بينيمػػػػا معيػػػػار الصػػػػدؽ كالكػػػػذب، قػػػػاؿ ابػػػػف قتيبػػػػة : " كالكػػػػبلـ أربعػػػػة : أمػػػػر ، خبػػػػر 
كاسػػػتخبار ، كرغبػػػة ، ثبلثػػػة ال يػػػدخميا الصػػػدؽ كالكػػػذب ، كىػػػي : األمػػػر كاالسػػػتخبار كالرغبػػػة ، ككاحػػػد 

( كقد كاف ابف فارس أكثر شمكالن مف ابف قتيبة عندما قاؿ عػف ِكىك الخبر " )يدخمو الصدؽ كالكذب ، 
معػػاني الكػػبلـ: " كىػػي عنػػد بعػػض أىػػؿ العمػػـ عشػػرة: خبػػر كاسػػتخبار ، كأمػػر كنيػػي ، كدعػػاء كطمػػب ، 

( كيمكػف اختػزاؿ ىػذه العشػرة فػي بنيتػٍي الخبػر كاإلنشػاء المتػيف ّكعرض كتحضيض ، كتمفٍّ كتعجػب " )
إلييما عند النحاة كالببلغيػيف ، إذ يخضػعيما النحػكم لقكاعػد اإلعػراب ، كلمقتضػى البنػاء  تختمؼ النظرة

مػػع حسػػاب فصػػيمتٍي العػػدد كالجػػنس كالفعميػػة كاالسػػمية ؛ ألنيمػػا جػػزء جػػكىرم فػػي مركػػب الجممػػة ، أمػػا 
قػػػات الببلغػػػي ، فتنػػػو يتناكليمػػػا فنِّػػػا صػػػياغيِّا داخػػػؿ محتػػػكل نػػػص لسػػػاني تؤشػػػره بيانػػػات قرائنيػػػة ، كعبل

  َ( ْأكاصرية بيف مركبات الكحدات الكبلمية : )
كسكؼ يقكـ البحث بتكظيؼ ىذه العبلقات النحكية في دراسة بنيتٍي الخبر كاإلنشاء عند شعراء  

  َالصنعة ؛ بغية الكشؼ عف الكيفية التي تتشكؿ بيا ىاتاف البنيتاف في شعرىـ 

 

                                                 
  َـ ََُِىػ/ ُُِْػ دار القاىرة لمكتاب  ُْفاف دايؾ : عمـ النص ترجمة كتقديـ د/ سعيد حسف بحيرم ص  - ُ
   َػ بيركت  ُُـ ػ ص ُٖٖٗىػ/َُْٖ/ُابف قتيبة : أدب الكاتب ػ شرح كتقديـ عمي فاعكر ػ دار الكتب العممية ط - ِ
  َ  ِٖٗ: الصاحبي ػ سابؽ ػ ص  ابف فارس - ّ
 ِّّـ عماف ص ََِِ/ِد/ عبد القادر عبد الجميؿ : األسمكبية كثبلثية الدكائر الببلغية ػ دار صفاء ط - ْ
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 المبحث األوؿ : الِبَنى الخبرية :ػ

لمغػػة بأنيػػا " مجمكعػػة مػػف الرمػػكز أك العبلمػػات التػػي يعبػػر بيػػا كػػؿ إنسػػاف عػػف يقػػؼ تعريػػؼ ا 
( الباحػػػث أمػػػاـ كظيفػػة المغػػػة كىػػػي إخبػػػار المخاطىػػػب بمػػراد المػػػتكمـ ممػػػا يػػػتكمـ بػػػو   ُعكاطفػػو كرغباتػػػو " )

كاإلخبػػار قػػد يصػػدؽ ، كقػػد يكػػذب ؛ كلػػذلؾ قػػاؿ ابػػف فػػارس فػػي كتابػػو الصػػاحبي : " أمػػا أىػػؿ المغػػة فػػبل 
في الخبر أكثر مف أنو إعبلـ ، تقكؿ : أخبرتو أخبره ، كالخبر ىك العمـ ، كأىؿ النظر يقكلكف : يقكلكف 

أك مسػتقبؿ   المخاطػب أمػرنا فػي مػاضو مػف زمػاف  الخبر ما جاز تصػديؽ قائمػو ، أك تكذيبػو ، كىػك إفػادة
  َ( ِأك دائـ " )
فػػػي إنتػػػاج الػػػنص : المػػػتكمـ   كىػػػذا المفيػػػـك يسػػػتدعي المكاجيػػػة بػػػيف األطػػػراؼ الثبلثػػػة المشػػػاركة  

المتمقي ، ثـ النص المرسىؿ ، إذ ال شػؾ أف عرضػة المػتكمـ إلػى التصػديؽ أك التكػذيب مػف قبػؿ المتمقػي 
لمػػنص ، يدفعػػو إلػػى رعايػػة حػػاؿ المتمقػػي ىػػذا الػػذم قػػد يكػػكف " خػػالي الػػذىف عمػػا يمقػػى إليػػو ، أك متحيػػرنا 

( ، ككؿ ذلػؾ يعنػي مزيػدنا مػف النشػاط الػذم ّالجممة " ) مترددنا في قبكؿ ما يمقى إليو أك منكرنا إياه عمى
نمػا يكظػؼ مجمكعػة  يبذلو المتكمـ عمى النص ، بحيث ال يقؼ بو عند حد اإلخبار بكسائمو العاديػة ، كا 
مف الكسائؿ المساعدة التي يطمؽ عمييا كسائؿ التككيد التي تتخذ ػ لغكيِّا ػ مجمكعة مف األشكاؿ منيا : 

سػػاليب القصػػر كالقسػػـ أك قػػد ينحػػرؼ المػػتكمـ عػػف المسػػتكل المثػػالي لمغػػة فيمجػػأ إلػػى حػػركؼ التككيػػد ، كأ
المخالفػػػة بػػػيف ركنػػػٍي اإلسػػػناد بالتقػػػديـ كالتػػػأخير ، أك يزيػػػد فػػػي بعػػػض األدكات المغكيػػػة أك يحػػػذؼ مػػػػف 

 التراكيب المغكية ، كذلؾ عمى النحك التالي :

 أواًل : بنية التوكيد وأدواتيا  :
عػػػة إلػػػى أدكات التككيػػػد المختمفػػػة لتأكيػػػد عبػػػاراتيـ كجمميػػػـ اإلخباريػػػة ، منيػػػا لجػػػأ الشػػػعراء األرب 

 استخداـ قد التككيدية مع الفعؿ الماضي قاؿ أكس بف حجر :
ْئـِ ءِنَسػػػػػػػةٍ   َوَقػػػػػػػْد َلَيػػػػػػػْوُت ِبِمْثػػػػػػػِؿ الػػػػػػػرِّ

 

ـَ َعػُروٍب َ ْيػَر ِمْكػاَلِح    (ْ)ُتْصِبي اْلَحِمي
 

 كقاؿ زىير :
 اْلَخْيػػػَر ِفػػػي َىػػػِرـٍ  َقػػػْد َجَعػػػَؿ اْلُمْبَتُغػػػوفَ 

 

 (ٓ)َوالسَّػػػػػػػاِئُموَف ِإَلػػػػػػػى َأْبَواِبػػػػػػػِو ُطُرَقػػػػػػػا  
 

 كقاؿ كعب : 
 َقػػػػػْد تَػػػػػَرَؾ اْلَعػػػػػاِماَلُت الرَّاِسػػػػػَماُت ِبػػػػػوِ 

 

 (ٔ)ِمػػػػػػَف اأَلِحػػػػػػزَِّة ِفػػػػػػي َحاَفاِتػػػػػػِو ُخُنَفػػػػػػا  
 

                                                 
  َالقاىرة  ُِـ ػ  ص ُٕٖٗاستيفاف أكلماف : دكر الكممة في المغة ػ ترجمة د/ كماؿ بشر ػ مكتبة الشباب ػ  - ُ
  ِٖٗابؽ ػ ص ابف فارس : الصاحبي ػ س - ِ
  َ ُُٕ،  َُٕالسكاكي : مفتاح العمـك ػ سابؽ ػ ص  - ّ
 َ، عركب : ضاحكة ، غير مكبلح : غير عابسة    ُّديكاف أكس ص  - ْ
  َ   ٕٔشعر زىير ص  - ٓ
   ٗٓديكاف كعب ص  - ٔ
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 كقاؿ الحطيئة :
 َقػػػْد َأْخَمَقػػػْت َعْيػػػَدَىا ِمػػػْف َبْعػػػِد ِجدَِّتػػػوِ 

 

 (ُ)بَّ َمْمُيػػػػوٍؼ َوَمػػػػا َكػػػػَذَبا َوَكػػػػذََّبْت ُحػػػػ 
 

إذ استخدـ الشعراء األربعة قد مع الفعؿ الماضي ، كىي تفيد داللة أساسية ىي التككيد ، كربما 
مػف عند أكس ، كالتحقيؽ كالتكثير عند زىير ، كتقريب الماضػي  ؽحمميا السياؽ دالالت أخرل كالتحقي

 َ( عند كعب كالحطيئة ِالحاؿ )
ذا كانت قد   مختصة بالدخكؿ عمى الفعؿ الماضي لمدالالت السابقة ، فتف الشعراء األربعة قػد كا 

اسػػػتخدمكا مػػػع المركبػػػات االسػػػمية أدكات أخػػػرل لمتككيػػػد منيػػػا : ًإفَّ ، كأىفَّ ، المتػػػاف تفيػػػداف إلػػػى جانػػػب 
 ( قاؿ أكس :ّالتككيد داللة التحقيؽ ؛ ألف معناىما حققت كما يقكؿ األنبارم )

 ي ِلْمُمِريػػػػػػػػػػػِديَف َبػػػػػػػػػػػاِرزٌ َوَأفَّ َمَكػػػػػػػػػػػانِ 
 

وٍد َوُذو ِحْضػػػػفِ   ُِ ُزوِنػػػػي ُذو َكػػػػ ْف َبرَّ    (ْ)َواِ 
 كقاؿ زىير :

ِزيَّػػػػػػػػػػػػَة اَل َرِزيَّػػػػػػػػػػػػَة ِمْثَمَيػػػػػػػػػػػػا  ِإفَّ الرَّ
 

 (ٓ)َمػػػػػا َتْبَتِغػػػػػي َ َطَفػػػػػاُف َيػػػػػْوـَ َأَضػػػػػمَِّت  
 

 كقاؿ كعب :
فَّ ُدَعػػػػػػػػػاِئي ُكػػػػػػػػػؿَّ َيػػػػػػػػػْوـٍ َوَلْيَمػػػػػػػػػةٍ   َواِ 

 

 (ٔ)ْيَتُو َلَطِويػػػػػػػػػُؿ َعَمْيػػػػػػػػػَؾ ِبَمػػػػػػػػػا َأْسػػػػػػػػػدَ  
 

 كقاؿ الحطيئة :
 ِإفَّ اْلَخِمػػػػػيَط َأَجػػػػػد وا اْلَبػػػػػْيَف َفػػػػػاْنَفَرُقوا

 

ـْ َعَمػػػى ِذي َحاَجػػػٍة ُخػػػُرُؽ    (ٕ)َوَذاَؾ ِمػػػْنُي
 

فقػػد أنتجػػت ىاتػػاف األداتػػاف داللػػة التككيػػد كالتحقيػػؽ فػػي آفو معنػػا، كىػػك مػػا نممحػػو فػػي الفخػػر الػػذاتي عنػػد 
لرزية التي تحققت ككقعت عند زىير، كتأكيد الفراؽ كتحقيقو عنػد الحطيئػة ، أكس ، كاإلحساس بفداحة ا

أمػا كعػػب فقػد زاد مػػف أدكات تككيػده لمزيػػد مػف التقريػػع كالمػكـ لمميجػػٌك ، كذلػؾ إذ أدخػػؿ الػبلـ عمػػى خبػػر 
إٌف، كمػػف ىنػػا نػػػدرؾ أف الشػػاعر قػػػد يزيػػد مػػف النشػػػاط المغػػكم لنصػػػو فػػي سػػياقات تسػػػتدعي أمثػػاؿ ىػػػذه 

  َ( ٖفتجيء المؤكدات المتعددة متضامة في مثؿ " لقد " ) الزيادات،
كقد يمجأ الشاعر إلى كسيمتيف قد تبدكاف متقابمتيف دالليِّا ، بيػد أنيمػا فػي كاقػع األمػر متكاممتػاف  

فػػي تككيػػد الداللػػة ، كالكسػػيمتاف ىمػػا : النفػػي كاالسػػتثناء ، إذ تنتقػػؿ الػػدكاؿ بػػيف نقطتػػٍي السػػمب كاإليجػػاب 
                                                 

  َ  ٕديكاف الحطيئة ص  - ُ
    َبيركت  ُٔٗ، ُْٗ/ُـ المكتبة العصريةُُٗٗابف ىشاـ : مغني المبيب تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد  - ِ
  َدمشؽ  ُْٖـ المجمع العممي صُٕٓٗأبك البركات األنبارم : أسرار المغة تحقيؽ د/ محمد بيجة البيطار ػ  - ّ
  َػ الكؤكد : الثبات كالقكة  َُّديكاف أكس ص  - ْ
 َ  ُّٔشعر زىير ص  - ٓ
  َ  ُٖٗديكاف كعب ص  - ٔ
   َ  ُّٓ ديكاف الحطيئة ص - ٕ
    َعند الحطيئة  ِّٔ/ُٔعند كعب ،  ُِْ/ُعند زىير ،  ِٕٕ/ٔعند أكس ،  ُٗ/ْانظر األبيات :  - ٖ
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التككيد ؛ بغية حصر المكجب كقصره عمى المسمكب المحصكر بيف دالتٍي النفي كاالسػتثناء   لتنتج داللة
 قاؿ أكس : 

 َوَمػػػػػا َيػػػػػْنَيِض اْلَبػػػػػاِزي ِبَغْيػػػػػِر َجَناَحػػػػػوِ 
 

 (ُ)َو اَل َيْحِمػػػػػُؿ اْلَماِشػػػػػيَف ِإالَّ اْلَحَواِمػػػػػُؿ  
 

 ( :ِكقاؿ زىير )
 َوَمػػػػػا اْلَفْضػػػػػُؿ ِإالَّ اِلْمػػػػػِرٍ  ِذي َحِفيَظػػػػػةٍ 

 

 َمَتى َيْعػُؼ َعػْف َذْنػِب اْمػِرِ  السَّػْوِء َيْمَجػِم  
 

 كقاؿ كعب :
 َوَمػػػػػا ُسػػػػػَعاُد َ ػػػػػَداَة اْلَبػػػػػْيِف ِإْذ َرَحمُػػػػػوا

 

   (ّ)ِإالَّ َأَ ػػػفَّ َ ِضػػػيِض الطَّػػػْرِؼ َمْكُحػػػوِؿ  
 كقاؿ الحطيئة :

 َوَتْعػػػػػػػػػُذُلِني َأْفَنػػػػػػػػػاُء َسػػػػػػػػػْعٍد َعَمػػػػػػػػػْيِيـُ 
 

 (ْ)ِمَمػػػػْت َسػػػػْعُد َوَمػػػػا ُقْمػػػػُت ِإالَّ ِبالَّػػػػِذي عَ  
 

نمػا تسػتثير  كال تقؼ الداللة المطركحة مف مثؿ ىذا األسمكب عند حد القصر ، أك الحصػر ، كا 
ذىػف المتمقػػي بمراكحتػػو بػػيف داللتػيف مطػػركحتيف أكالىمػػا مػػا تخرجػػو البنيػة السػػطحية مػػف داللػػة كاردة بيػػد 

بيػت أكس نجػد الداللػة المطركحػة عمػى أنيا غير مرادة كال تنفي ما تنتجو بنية العمؽ مف دالالت  ففػي 
السػطح فػػي ربػػط النيػػكض بالجنػػاح دكف غيػػره مػػف األعضػاء األخػػرل ، فػػي حػػيف تستحضػػر بنيػػة العمػػؽ 
األعضاء األخرل لتساعد في عممية النيكض ، كاألمر عينو نجده عنػد زىيػر كىػك يقصػر الفضػؿ عمػى 

م يقصػر عمػى سػعاد صػفتٍي : غنػة ذم الحفيظة ، كيسمبو عمف عداه مػف النػاس ، ككػذا عنػد كعػب الػذ
الصػػػكت كحػػػكر العػػػيف ، فػػػي حػػػيف ثمػػػة صػػػفات أخػػػرل عديػػػدة مطركحػػػة ، كعنػػػد الحطيئػػػة نجػػػد الداللػػػة 
المطركحة عمى السطح : قمت الذم عممتو سعد ، كىي داللة ال تنفي ما يتحرؾ في العمؽ مػف دالالت 

" تعتمػػػد فػػػي إنتػػػاج داللتيػػػا عمػػػى أخػػػرل ، كمػػػف ثمػػػة تنتمػػػي بنيػػػة القصػػػر إلػػػى البنػػػى التككيديػػػة ؛ ألنيػػػا 
  َ( ٓالمستكل العميؽ مف حيث كانت أداة تعبيرية في تخصيص شيء بشيء بطريؽ مخصكص " )

التي تأتي إثباتنا لما يذكر بعػدىا ، كنفينػا لمػا  إنما الداٌلة كمف دكاؿ القصر المنتجة لمتككيد كذلؾ 
 ( يقكؿ أكس بف حجر :ٔسكاه )

ـْ ِمنِّػػػػػػي   ِىَجػػػػػػاٌء َفِ نََّمػػػػػػاَفػػػػػػِ ْف َيػػػػػػْأِتُك
 

ـْ ِبػػِو ِمنِّػػي َجِميػػُؿ ْبػػُف َأْرَقَمػػا    (ٕ)َحَبػػاُك
 

 كيقكؿ زىير "
َنػػػػػػا  َوَقػػػػػػاَؿ اْلَعػػػػػػَذاَرى ِإنََّمػػػػػػا َأْنػػػػػػَت َعم 

 

 (ٖ)َوَكػػػػاَف الشَّػػػػَباُب اْلَخِمػػػػيَط ُنزَاِيمُػػػػْو  
 

                                                 
   َ  ٗٗديكاف أكس ص  - ُ
  َ   َِِشعر زىير ص  - ِ
  َ   ُٗديكاف كعب ص  - ّ
  َ   ٖٔديكاف الحطيئة ص  - ْ
    َِٔسابؽ ػ ص  د/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل ػ - ٓ
  َ  ِّٖعبد القاىر الجرجاني ػ دالئؿ اإلعجاز ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
  َ  ُُُديكاف أكس ص  - ٕ
  ْْشعر زىير ص  - ٖ
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 كيقكؿ كعب : 
 َفَعَزْفػػػػػػُت َعْنَيػػػػػػا ِإنََّمػػػػػػا ُىػػػػػػَو َأْف َأَرى 

 

 (ُ)َفإِلنَِّنػػػػػػػي َلَعػػػػػػػُزوُؼ َمػػػػػػػا اَل َأَنػػػػػػػاُؿ  
 

إنمػا فػػي ىػذه األبيػات الثبلثػة أف كاحػدة منيػػا دالػة القصػر كممػا يمحػظ عمػى الجممػة الكاقعػػة بعػد 
التككيػد، كتكػكف  جاءت بالفعؿ الماضي، كقد سػبقت إنمػا بجممػة شػرطية، كمػف ثمػة تتػرجح داللتيػا عمػى

اسػميتيف، كأنتجتػا داللػة الحصػر المنػتج بػالنفي ( كأما الجممتاف األخريػاف، فقػد جاءتػا ِ)حينئذو بمعنى قد 
   َكاالستثناء، إذ يمكف القكؿ فييما: ما أنت إال عمنا عند زىير، كما ىك إال أف أرل عند كعب 

كقد ال يقنع الشاعر بما استخدـ مػف أدكات لمتككيػد ، فيزيػد مػف نشػاط لغتػو التككيديػة باسػتخداـ  
أسمكب القسػـ الػذم يمػارس داللتػو التككيديػة مػف خػبلؿ تكظيػؼ كسائؿ أكثر صرامة ، كأشد تككيدنا مثؿ 

جممتيف ترتبطاف ارتباطنا عضكيِّا ، أكالىما جممة القسـ ، كثانيتيما جممة جكاب القسـ التي يراد تككيػدىا 
عنػػد المتمقػػي كلػػذا تتػػركاح بنيػػة القسػػـ بػػيف الخبػػر كاإلنشػػاء ؛ ألف " لفظػػو لفػػظ الخبػػر ، كمعنػػاه اإلنشػػاء 

 ( يقكؿ أكس :ّبفعؿ المحمكؼ عميو أك تركو " ) كااللتزاـ
 َواهلِل َلػػػػػػػػػػػػػػػْواَل قُػػػػػػػػػػػػػػػْرُزٌؿ ِإْذ َنَجػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 (ْ)َلَكػػػػػػػاَف َمثْػػػػػػػَوى َخػػػػػػػدَِّؾ اأَلْخَرَمػػػػػػػا  
 

 كيقكؿ زىير :
 تَػػػػػػػػاهلِل َقػػػػػػػػْد َعِمَمػػػػػػػػْت َسػػػػػػػػرَاُة َبِنػػػػػػػػي 

 

ـَ اْلَحػػػػػػْبِس َواأَلْصػػػػػػِر    (ٓ)ُذْبَيػػػػػػاَف َعػػػػػػا
 

 كيقكؿ كعب :
 ِف ال َشػػػػْيَء َ ْيػػػػَرهُ َفَأْقَسػػػػْمُت ِبػػػػالرَّْحمَ 

 أَلْسَتْشػػػػػِعَرفَّ َأْعَمػػػػػى َدِريػػػػػٍس ُمْسػػػػػِمًما
 

 َيِمػػػػػػػػػػيَف اْمػػػػػػػػػػِرٍ  َبػػػػػػػػػػر  َواَل َأَتَحمَّػػػػػػػػػػؿُ  
ـَ َوَيْقتُػػُؿ   َنػػا  (ٔ)ِلَوْجػػِو الَّػػِذي ُيْحيػػِي اأَل

 

 كيقكؿ الحطيئة :
 َيُقولُػػػػوَف َيْسػػػػَتْغِني َوَواهلِل َمػػػػا اْلِغَنػػػػى 

 

 (ٕ)َوَمػػا َيْكِفػػي  ِمػػَف اْلَمػػاِؿ إالَّ َمػػا ُيِعػػؼ   
 

، كالمقسػـ بػو كىػك لفػظ  البػاءثػـ  التػاء،  الػواوفقد استخدمكا في بنية القسـ : ثبلث أدكات لمقسـ ىػي : 
التػػي ىػػي اسػػـ مػػف أسػػماء ا الحسػػنى عنػػد  والػػرحمفالجبللػػة عنػػد كػػؿٍّ مػػف : أكس كزىيػػر كالحطيئػػة ، 

 بػػالالـجممػة جػكاب القسػـ التػػي جػاءت مؤكػدة كعػب ، كأداة القسػـ كالمقسػـ بػػو تمػثبلف جممػة القسػـ ، ثػػـ 
عنػػػد كعػػػب ، ثػػػـ النفػػػي كاالسػػػتثناء عنػػػد  الػػػالـ ونػػػوف التوكيػػػد الثقيمػػػةعنػػػد زىيػػػر ، ك قػػػدعنػػػد أكس ، ك

الحطيئة ، ككؿ ذلؾ يعني أف الشعراء األربعة لـ يقنعكا باستخداـ أسمكب القسػـ كدالػة تككيديػة كحػدىا ، 
                                                 

  َ  ٖٓديكاف كعب ص  - ُ
اسات د/ ميا بنت صالح الميماف: إنما في السياؽ كالتركيب كالداللة: مجمة الدراسات المغكية: مركز الممؾ فيصؿ لمبحكث كالدر  - ِ

  َ  ـ ػ المممكة العربية السعكدية ََِْىػ/ ُِْْػ  ُٖٓاسات اإلسبلمية ػ المجمد الخامس العدد الرابع ص كالدر 
  َ  ّٕٓ/ِالزركشي : البرىاف في عمـك القرآف ػ سابؽ ػ  - ّ
  َ  ُُّديكاف أكس ص  - ْ
ا : الضيؽ، كالحبس كاألصر كاحد : أف يحدؽ العدك بالقـك ، فيحبسكا أمكال ُُٔشعر زىير ص  - ٓ   َ  يـ ، كاألصر أيضن
  َ   ّْ، ِْديكاف كعب ص  - ٔ
     َ  ُُٗديكاف الحطيئة ص  - ٕ
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نما عمػدكا إلػى تككيػد جممػة الجػكاب بػ أداة تككيػد أك أكثػر فػي صػكرة مػف صػكر اإللحػاح عمػى تكصػيؿ كا 
  َالرسالة المرادة إلى المتمقي ، كتثبيتيا لديو 

كثػػـ مقسىػػـ بػػو آخػػر كػػاف أكثػػر شػػيكعنا عنػػدىـ ، كىػػك القسػػـ بطػػكؿ العمػػر ، أك بػػالعمر فيقػػاؿ :  
 لعمرؾ ، أك لعمرم ، قاؿ أكس بف حجر :

 ِمَنا َلَعْمػػػػػُرَؾ َمػػػػػػا تَػػػػػػْدُعو َرِبيَعػػػػػػُة ِباْسػػػػػػ
 

ـْ ُتْنِبػػػػْ  ِبِ ْحَسػػػػاِنَنا ُمَضػػػػْر    (ُ)َجِميًعػػػا َوَلػػػػ
 

 كقاؿ زىير :
ـْ  ـْ ِرَمػػػػػاُحُي  َلَعْمػػػػػُرَؾ َمػػػػػا َجػػػػػرَّْت َعَمػػػػػْيِي

 

ـَ اْبػػػػػػِف َنِييػػػػػػٍؾ َأْو َقِتيػػػػػػِؿ اْلُمػػػػػػَثمَّـِ    (ِ)َد
 

 كقاؿ كعب :
 َلَعْمػػػػػػػُرَؾ َمػػػػػػػا َخِشػػػػػػػيُت َعَمػػػػػػػى ُأَبػػػػػػػيِّ 

 

ػػػػػػػػػػمَ    (ّ)يِّ َمَصػػػػػػػػػػاِرَع َبػػػػػػػػػػْيَف َقػػػػػػػػػػو  َفالس 
 

 كقاؿ الحطيئة :   
 َلَعْمػػػػػػػػػػػػػػُرَؾ َمػػػػػػػػػػػػػػا ُتَضػػػػػػػػػػػػػػيُِّع ءُؿ أْلٍي 

 

 (ْ)َوِثيَقػػػػػػػػاِت اأُلُمػػػػػػػػوِر ِإَلػػػػػػػػى ُعرَاَىػػػػػػػػا  
 

فػػالخبر فييػػا جميعنػػا محػػذكؼ مقػػدر بكممػػة قسػػمي، كقػػد اجتمعػػت األبيػػات األربعػػة عمػػى خطػػاب 
ككيػد نفػي جممػة الجػكاب المفرد بكاؼ الخطاب، كتصدير جممػة الجػكاب بدالػة النفػي مػا؛ ألنيػـ يريػدكف ت

 َجكاب الالكاقعة بعد دالة النفي التي انتفى معيا استخداـ أية دالة مف دكاؿ التككيد المقترنة بجممة 
 ثانًيا : بنية العدوؿ :

ثمة مستكياف لمغة يتكزعاف بيف المغكييف كالنحاة مف ناحية كاألدباء/ الشعراء مػف ناحيػة ثانيػة ،   
أك مستكل الصحة المغكية كالنحكية ، كثانييما مستكل االنحراؼ   أك العػدكؿ  أكليما المستكل المثالي ،

عف األصؿ المغكم كالنحكم ، كيبرز ىذا العدكؿ بصكرة كاضحة في المستكل التركيبي مف المغة ؛ ألف 
حريػػػة االختيػػػار مػػػف البػػػدائؿ المغكيػػػة تكػػػكف كاسػػػعة أمػػػاـ المبػػػدعيف الشػػػعراء ، فيػػػـ يعػػػدلكف عػػػف بعػػػض 

المغكيػػػة إلػػػى غيرىػػػا ؛ بغيػػػة تحميػػػؿ الخطػػػاب الشػػػعرم مػػػف الػػػدالالت مػػػا ال يسػػػتطيع المسػػػتكل التراكيػػػب 
المثػػالي تحقيقػػو ، كمػػف أبػػرز مظػػاىر االنحػػراؼ ، أك العػػدكؿ عػػف األصػػؿ فػػي الخطػػاب الشػػعرم خاصػػة 

مػف ( ؛ ألف األصؿ التقديـ ، كيتـ العدكؿ عنو بالتأخير ، ككػذا األصػؿ فػي كػؿٍّ ٓبنية التقديـ كالتأخير )
( ، ككػػػؿ ذلػػػؾ يػػػتـ رعايػػػة ٔ: الػػػذكر كالكصػػػؿ ، كيكػػػكف العػػػدكؿ عنيمػػػا بالحػػػذؼ كالفصػػػؿ كاالعتػػػراض )

                                                 
  َ   َُٔ/ِٓ،  ُٔ/ُ،  ْٗ/ِ،  ِٔ/ُ، كانظر :  ِّديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ُٓٔ/ُ،  ُْٖ/ٔ،  ٖٖ/ُّ، المثمـ : اسـ مكضع ، كانظر :  ِّشعر زىير ص  - ِ
                                   َ  ُّٓ/ُ،  ٔٗ/َُ، كانظر :  ُّٖديكاف كعب ص  - ّ
    َ ٕٗ/ٕ،  ُٗ/ِٗ،  ّٕ/ٕ، كانظر :  ٗٗديكاف الحطيئة ص  - ْ
  ـ السعكدية ََِِػ أبريؿ  ُّٕػ ص  ُُّد/ أحمد محمد كيس : االنزياح في منظكر الدراسات األسمكبية ػ كتاب الرياض رقـ - ٓ

  السعكدية 
  َ  ـ ػ القاىرةُْٖٗػ أبريؿ  َُْالعدد األكؿ ص  ْالحداثة ػ مجمة فصكؿ مجد/ تماـ حساف : المغة العربية ك  - ٔ
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لػػدالالت خاصػػػة يريػػػدىا الشػػػعراء ، كيػػػركف التركيػػػب بالصػػػكرة التػػػي أبػػػدعكىا أنسػػػب إلنتاجيػػػا مػػػف التػػػزاـ 
مة ، كحتميػة األصؿ المغػكم كالنحػكم الػذم يتكػ  عمػى القاعػدة المغكيػة أك النحكيػة بمػا تعنيػو مػف الصػرا

  َالتقيد بيا 
 ػ التقديـ والتأخير : ٔ

ذىػب حػػاـز القرطػػاجني إلػػى القػكؿ بػػأف الداللػػة إنمػػا يػتـ إنتاجيػػا " بكضػػع مخصػػكص ، كترتيػػب  
( كذلػػؾ مػػا يسػػػتدعي فكػػرة الرتػػػب ُمخصػػكص ، فػػتف بيػػػدؿ ذلػػؾ الكضػػع كالترتيػػػب زالػػت تمػػؾ الداللػػػة " )

ذا كانػػت األكلػػى قػػد ارتبطػػت بشػػيء  المحفكظػػة كاألخػػرل غيػػر المحفكظػػة التػػي عرفتيػػا المغػػة العربيػػة ، كا 
مف الصرامة التقعيعدية ، فػتف الثانيػة قػد عرفػت المركنػة التػي اقترنػت بالمغػة العربيػة   فيػي " تميػؿ إلػى 

( حتػػى قيػػؿ : إنيػػا " كانػػت فػػي األصػػؿ لغػػة شػػعرية ، ككػػاف لػػذلؾ أثػػر كاضػػح فػػي أف ِحريػػة الرتبػػة " )
( ، كفػػػي ضػػػكء ذلػػػؾ نسػػػتطيع دراسػػػة ظػػػكاىر التقػػػديـ ّـ بترتيػػػب معػػػيف " )عناصػػػر الجممػػػة فييػػػا ال تمتػػػز 

 كالتأخير عند شعراء البحث عمى النحك التالي :

 تقديـ المسند عمى المسند إليو : 
مػػف الرتػػب المحفكظػػة فػػي الجممػػة االسػػمية العربيػػة تقػػدـ المسػػند إليػػو عمػػى المسػػند ؛ ألف مرتبػػة  

لو ىك الذم يخطر أكالن في الذىف ؛ ألنػو المحكػكـ عميػو ، كالمحكػكـ المسند إليو التقدـ ؛ كذلؾ ألف مدلك 
( بيد أف الشعراء يعدلكف عف ذلؾ ، فيقدمكف المسند عمى المسند إليو ؛ رغبة في ْعميو سابؽ لمحكـ " )

 : في صدع النظاـ المغكم بما ينتج ليـ دالالتيـ المرادة مف عممية الصدع ىذه   يقكؿ أكس
 َؽ اأَلْرِض َىْيَدُبػػػػػػػػػوُ َداٍف ُمِسػػػػػػػػػؼ  ُفَوْيػػػػػػػػػ

 

ـَ ِبػػػػػػالرَّاِح    (ٓ)َيَكػػػػػػاُد َيْدَفُعػػػػػػُو َمػػػػػػْف َقػػػػػػا
 

 كيقكؿ زىير :
ـُ َيْمِشػػػػػػػػيَف ِخْمَفػػػػػػػػةً   ِبَيػػػػػػػػا اْلِعػػػػػػػػيُف َوا رَا

 

َُِىػػػا َيْنَيْضػػػَف ِمػػػْف ُكػػػؿِّ َمْجػػػَثـِ    (ٔ)َوَأْطاَل
 

 كيقكؿ كعب : 
ـٌ ُمَقيَّػػػػػػػػػػُدَىا   َضػػػػػػػػػػْخـٌ ُمَقمَّػػػػػػػػػػُدَىا َفْعػػػػػػػػػػ

 

 (ٕ)ْف َبَنػػاِت اْلَفْحػػِؿ َتْفِضػػيُؿ ِفػػي َخْمِقَيػػا َعػػ 
 

 كيقكؿ الحطيئة :
 ِلْمَفْحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ ِفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ءثَارَِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 

 (ُ)َزَجػػػػػػػػػػػػػػٌؿ ُيَخاِيػػػػػػػػػػػػػػُؿ َأْو ُيخػػػػػػػػػػػػػػاِطْر  
 

                                                 
  َ   ُٕٗحاـز القرطاجني : منياج البمغاء كسراج األدباء ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َـ ػ القاىرة َُٖٗػ مكتبة الخانجي ػ  ُِْد/ عبد الحكيـ راضي : نظرية المغة في النقد العربي ػ ص  - ِ
  َـ ػ القاىرة َُٗٗػ دار المعارؼ ػ  ِْٔػ ص  ّجديد النحك ػ طد/ شكقي ضيؼ : ت - ّ
  َ تَدار الكتب العممية ػ بيركت د ُُِالسيد أحمد الياشمي : جكاىر الببلغة في المعاني كالبياف كالبديع ػ ص  - ْ
  َ ْْ/َّ،  ُٕ/ِِ،  ُٔ/ُٗػ مسؼ : شديد الدنك ، ىيدبو : ما تدلى منو ، كانظر :  ُٓديكاف أكس ص  - ٓ
  َ ُِ/ّٕ، ُِ/ٗػ العيف : بقر الكحش ، اآلراـ : الظباء ، أطبلؤىا : كلد البقر كانظر :  َُشعر زىير ص  - ٔ
  َ ُِ/َْ، ُٗ/ُُػ مقمدىا : رقبة الناقة ، فعـ : ممتم  ، مقيدىا : رسغ الناقة ، كانظر :  َِديكاف كعب ص  - ٕ
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ييمحظ في األبيات األربعة تقدـ المسند عمى المسند إليو ؛ التماسنا لبعض الػدالالت التػي ينتجيػا 
رض ػ عمى المسند إليو ػ ىيدبو ػ لمداللػة عمػى مػدل مثؿ ىذا التقدـ ففي بيت أكس قدـ المسند ػ فكيؽ األ

اقتراب ىذا السػحاب مػف األرض حتػى كػأف القػائـ يسػتطيع أف يدفعػو براحتػو ، كمػف ثمػة يتسػاكؽ القػرب 
الخطػي/ التقػديـ ، مػع القػرب المكػاني لمسػحاب مػف األرض ، كفػي بيػت زىيػر قػدـ المسػند ػ بيػا ػ عمػى 

تباط الحيكانات بالدار   كمف ثـ خمكىا مف األنيس ،  كفي بيػت كعػب المسند إليو ػ العيف ػ ليدؿ عمى ار 
نراه قدـ المسند المتعػدد : ضػخـ ، فعػـ ، فػي خمقيػا ، عمػى المسػند إليػو : مقمػدىا ، مقيػدىا ، تفضػيؿ ؛ 
ليركز الذىف عمى الكصؼ الػذم يصػؼ بػو تمػؾ الناقػة ، كفػي بيػت الحطيئػة قػدـ المسػند ػ لمفحػؿ ػ عمػى 

زجؿ ػ ليمفت الذىف إلى ىذا المتأخر ، ك ليسػارع بتخصػيص الزجػؿ بيػذا الفحػؿ دكف غيػره  المسند إليو ػ
  َمف الفحكؿ 

ذا نظرنػػا فػػي حالػػة المسػػند إليػػو كالمسػػند فػػي األبيػػات السػػابقة ، لكجػػدنا التقػػدـ يػػدكر فػػي فمػػؾ  كا 
يف ىنػاؾ تصػرؼ الجكاز كالكجكب الذم يقتضيو تعريؼ المسند إليو ، أك عدـ تعريفو ، كفػي كمتػا الحػالت

( الػذم ِفي البناء النحكم ، كىك تصرؼ " ال يعني مخالفة القكاعد ، إنما يعني العدكؿ عػف األصػؿ " )
يقتضيو المنطؽ الفطػرم لمغػة ، ذلػؾ العػدكؿ الػذم تقتضػيو الػدالالت السػياقية التػي عمػد المبػدعكف إلػى 

  َإنتاجيا مف خبللو 
ـ في الجممة العربيػة ػ فعػؿ + فاعػؿ + أما في المركب الفعمي ، فتف الترتيب الطبي عي ىك الممتزى

المفعكؿ بو + الفضػبلت ػ  بيػد أف التقػديـ الػذم يحػدث فػي المركػب الفعمػي ، إنمػا ىػك تقػدـ المفعػكؿ بػو 
( مع كجكد الفعؿ المتعدم ّعمى الفاعؿ ؛ ألف األصؿ في المفعكؿ بو " أف يككف فضمة بعد الفاعؿ " )

ا لمعيارية القكاعد المغكية   كلممتمقػي فػي آفو معنػا ، ، كمف ثمة يككف تقدمو عدكالن   عف األصؿ ، كصدعن
كلـ يكف العدكؿ عف األصؿ ، أك صدع المعيػار كتكقػع المتمقػي إال فػي إطػار الػدالالت األدبيػة ، ككػاف 

 يقكؿ أكس بف حجر : ( ْأبرزىا في الببلغة القديمة : العناية كاالىتماـ بالمتقدـ )
 اَؼ اأَلِسػػػػػػنَِّة َعػػػػػػاِمٌر ُياَلِعػػػػػػُب َأْطػػػػػػرَ 

 

 (ٓ)َوَصػػػػػػػاَر َلػػػػػػػُو َحػػػػػػػظ  اْلَكِتيَبػػػػػػػِة َأْجَمػػػػػػػُع  
 

 كيقكؿ زىير : 
َد َقْوَمػػػػػػػػػػُو َىػػػػػػػػػػِرـٌ َعَمْيػػػػػػػػػػوِ   َوَعػػػػػػػػػػوَّ

 

ـُ    (ٔ)َوِمػػػػػػػػػْف َعاَداِتػػػػػػػػػِو اْلُخمُػػػػػػػػػُؽ اْلَكػػػػػػػػػِري
 

 كيقكؿ كعب :
ـَ َوا َفػػػػاَؽ ِمْنػػػػُو َقَصػػػػاِئدٌ   َأتَػػػػى اْلُعْجػػػػ

 

ـْ َبِقػػيَف َبَقػػاَء اْلػػَوْحِي ِفػػ   (ُ)ي اْلَحَجػػِر اأَلَصػػ
 

                                                                                                                                                    
  َ ٓٓ/ٔ، َّ/ِّ، ِٗ/َِف االختياؿ كالعظمة ، كانظر : ػ زجؿ : صكت ، يخايؿ : م ّٔديكاف الحطيئة ص  - ُ
  َـ القاىرة ُٖٖٗ/ُػ انترناشيكناؿ ط ٖٔد/ شكرم عياد : المغة كاإلبداع : مبادئ عمـ األسمكب العربي ػ ص  - ِ
 َـ ُْٗٗػ المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية  ٓٔ/ُابف جني : المحتسب ػ تحقيؽ عمي النجدم ناصؼ كرفيقيو  - ّ
    َ ُِٗد/ عبد الحكيـ حساف : نظرية المغة في النقد العربي ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ ٔٗ/ُٔ ٕٔ/ِٔ،  ٗٓ/ُْ،  ْٖ/ٕ،  ْٓ/ّٕ، كانظر :  ٖٓديكاف أكس ص  - ٓ
       َ ّّ/ٖ،  ِْ/ْٓ،  ُِ/ّٔ،  ُٗ/ِّكانظر:  َُٓشعر زىير ص  - ٔ



 

157 

 كيقكؿ الحطيئة :
ـْ َأُؾ ِمْسػػػػػػػِكيًنا ِإَلػػػػػػػى اهلِل رَاِ ًبػػػػػػػا  أََلػػػػػػػ

 

ـَ النَّػػػػاَس زَاِجػػػػػُرْه    (ِ)َعَمػػػػى رَْأِسػػػػِو َأْف َيْظِمػػػػ
 

ا فػػػي الػػػذكر ، فػػػتف تقػػػدـ المفعػػػكؿ بػػػو عمػػػى الفاعػػػؿ فػػػي ىػػػذه  ذا كػػػاف المقػػػدـ فػػػي الػػػذىف مقػػػدمن كا 
العناية بو ، فمما كاف عامر فػي بيػت أكس مشػيكرنا بالرمػاح كمبلعبتيػا األبيات جاء  لبلىتماـ بالمتقدـ ك 

حتى ارتبط بيا فقيؿ: مبلعب األسنة ، قدـى أكس أطرافيا عميو ؛ ألنيا تشير إليو ، كلما كاف فضؿ ىـر 
قد شمؿ قكمو أكالن ، رغب زىير في تقديـ قكمو عميو ؛ لفتنا إلى محؿ كقػكع الفضػؿ ، كامتػداح المتفضػؿ  

ا رأينػاه عنػد الحطيئػة كىػك يقػدـ المفعػكؿ عمػى الفاعػؿ  إذ أراد لفػت االنتبػاه إلػى انتفػاء ظمػـ النػاس ىك م
  َاجرنا مف إيمانو يزجره كيمنعو منو؛ ألف لديو ز 

ذا كػاف حػؽ الفعػؿ أف يتقػدـ عمػى الفاعػؿ ، ألنػو ػ الفعػؿ ػ " يقتضػي أمػرنا مػا يكػكف ىػك مسػندنا   كا 
لػػذىف يسػػتمـز حصػػكؿ شػػيء ييسػػند ذلػػؾ الفعػػؿ إليػػو ، كالمنتقػػؿ إليػػو إليػػو ، فحصػػكؿ ماىيػػة الفعػػؿ فػػي ا

متػأخر بالرتبػة عػف المنتقػؿ عنػو ، فممػا كجػب كػكف الفعػؿ مقػدنما عمػى الفاعػؿ فػي الػذىف ، كجػب تقدمػػو 
فتف تقدـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ كالفاعؿ ييعدُّ خرقنا كبيرنا في جدار القاعػدة المغكيػة   (ّعميو في الذكر " )

 ؽ يستدعي مف الدالالت ما ال يستطيعو التزاـ األصؿ ، يقكؿ أكس : كىك خر 
ػػػػػػػػا اْلُمْنِكػػػػػػػػرَاِت َفػػػػػػػػَأتَِّقي  َأقُػػػػػػػػوُؿ : َفَأمَّ

 

َـّ َفَأْشػػػػػػِذُب   ػػػػػػا الشَّػػػػػػَذا َعنِّػػػػػػي اْلُمِمػػػػػػ  (ْ)َوَأمَّ
 

 كيقكؿ زىير :
ـْ َأْصػػػػػػػػَبُحوا َيْعِقمُػػػػػػػػوَنُيـْ   َفُكػػػػػػػػال  َأرَاُىػػػػػػػػ

 

 (ٓ)َصػػػػػػػتَّـِ ُعاَلَلػػػػػػػَة أَْلػػػػػػػٍؼ َبْعػػػػػػػَد أَْلػػػػػػػٍؼ مُ  
 

 كيقكؿ كعب : 
ػػػْت َمَسػػػاِئُحَيا  َمػػػا َشػػػر َىا َبْعػػػَدَما اْبَيضَّ

 

 (ٔ)ال اْلػػػػػػُودَّ َأْعِرفُػػػػػػُو ِمْنَيػػػػػػا َو ال المََّطَفػػػػػػا  
 

 كيقكؿ الحطيئة :
ـُ َخػػػػػػػػَذُلوُكـُ  ـْ َأْعَمْمُيػػػػػػػػ  َوَكْيػػػػػػػػَؼ َوَلػػػػػػػػ

 

ـُ َقػػػػػػػد وا    (ٕ)َعَمػػػػػػػى َمػػػػػػػْوِطٍف َو اَل َأِديَمُكػػػػػػػ
 

مفعػػػكؿ عمػػػى الفعػػػؿ كالفاعػػػؿ جميعنػػػا فػػػي ىػػػذه األبيػػػات األربعػػػة مػػػف خػػػبلؿ الداللػػػة نمحػػػظ داللػػػة تقػػػديـ ال
السػياقية التػػي تبػػدك عنػػد أكس فػي افتخػػاره الػػذاتي بعػػدـ ارتكػػاب المعاصػي كالمنكػػرات ؛ كلػػذا قػػدميا عمػػى 

مػو الفعؿ كالفاعؿ ، كاألمر عينػو نجػده عنػد زىيػر كىػك يقػدـ المفعػكؿ بػو ػ كػبلِّ ػ ليػدؿ بسػبقو الفاعػؿ كتقد
                                                                                                                                                    

  َ ْٕ/ِٓ،  ّْ/ْٓ،  ِْ/ّٓ،  ِْ/ِٓ،  َِ/َّػ الحجر األصـ : الصمب ، كانظر :  ْٓديكاف كعب ص  - ُ
    َ  ٖٗ/ُِ،  ٕٔ/ُٗ،  ْٕ/ُْ،  ّْ/ّ،  ِّ/ِٔ، كانظر :  ِّديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َـ ػ لبناف ُٖٓٗىػ/َُْٓ/ّػ دار الفكر ػ ط ّٔ، ِٔ/ُالفخر الرازم : مفاتيح الغيب ػ المجمد األكؿ :  - ّ
  َ  ٕديكاف أكس ص  - ْ
  َعبللة : الشيء بعد الشيء ، المصتـ : التاـ  ، ال ِْشعر زىير ص  - ٓ
  َػ المسائح : الذكائب مف الشعر  ٗٓديكاف كعب ص  - ٔ
    َ  ٔٔديكاف الحطيئة ص  - ٕ
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عميو سبؽ ىؤالء الممدكحيف إلى تحمؿ الديات ؛ كألف تحمميـ الديات سابؽ عمى رؤيتو إيػاىـ ؛ لػذا فقػد 
قدـ المفعكؿ بو عمى الفعؿ كالفاعؿ جميعنػا ، أمػا كعػب فقػد آذاه انصػراؼ المػرأة عنػو بعػدما عػبل الشػيب 

فاعػؿ  ، كيقػدـ المفعػكؿ بػػو رأسػو ، فكػاف أكؿ شػيء لػـ يعرفػو منيػػا ىػك الػكد ؛ كلػذا قدمػو عمػػى الفعػؿ كال
  َالمفعكؿ المتأخر رتبة عف الفعؿ ؛ رغبة في نفي االعتداء عمى األحساب عف ىؤالء القـك 

ذا كػػاف تقػػدـ المسػػند عمػػى المسػػند إليػػو االسػػمي، أك المفعػػكؿ عمػػى الفاعػػؿ، أك الفاعػػؿ كالفعػػؿ   كا 
حػافظكف عمػى الترتيػب الطبيعػي جميعنا عدكالن عف األصػؿ، فػتف الشػعراء قػد يعمػدكف إلػى ىػذا األصػؿ في

بػػػيف المسػػػند كالمسػػػند إليػػػو ، بيػػػد أنيػػػـ يفصػػػمكف بينيمػػػا بػػػبعض الفكاصػػػؿ المغكيػػػة، أك الفضػػػبلت التػػػي 
يعترضكف بيا بيف المسنديف؛ بغية إنتاج دالالت ال يأتييا انتفاء االعتراض الػذم تناكلػو غيػر كاحػد مػف 

 يقكؿ أكس : ( ُبية )الببلغييف القدامى، كاستحسنكه؛ لما لو مف قيـ أسمك 
 

ػػػوُ   َأتَػػػاِني اْبػػػُف َعْبػػػِد اهلِل قُػػػْرٌط َأُخص 
 

ـ  ُنْصُحُو ِلَي َباِرُد    (ِ)َوَكاَف اْبَف َع
 

فتننا نبلحظ أف جممة : نصػحو بػارد تامػة اإلسػناد تامػة المعنػى ، كلكنػو اعتػرض بػيف المسػنديف بالجػار 
نحػك ضػػمير الػتكمـ المسػبكؽ بػبلـ الممكيػػة ، لمداللػة عمػى تخصػػيص المسػند إليػو كتكجيػو  لػيكالمجػركر 

 كيقكؿ زىير : 
 ِكػػػػػرَاـٍ َفػػػػػاَل ُذو اْلػػػػػِوْتِر ُيػػػػػْدِرُؾ ِوْتػػػػػَرهُ 

 

ـْ ِبُمْسػػػػػػػَمـِ   ـْ َواَل اْلَجػػػػػػػاِني َعَمػػػػػػػْيِي  (ّ)َلػػػػػػػَدْيِي
 

فاالعتراض بالجارّْ كالمجركر ػ عمييـ ػ بيف المسنديف؛ قد حدد عبلقة الجاني الكثقى بقكمو ػ ىـ ػ فربطػو 
 ـ بعبلقة الجر؛ كلذلؾ فتنيـ ال ييسممكنو لمعدك؛ لمنعتيـ كعزتيـ ، كيقكؿ كعب :بي

ـُ ِإَذا َخػػػػػػَوِت الن ُجػػػػػػوـُ َفػػػػػػِ نَُّيـْ   َوُىػػػػػػ
 

 (ْ)ِلمطَّػػػػػػػػػػػػػػاِئِفيَف السَّػػػػػػػػػػػػػػاِئِميَف َمَقػػػػػػػػػػػػػػاِري  
 

ج فقد اعتػرض بػيف المسػنديف بالجػارّْ كالمجػركر كالصػفة ػ لمطػائفيف السػائميف ػ ، كىػك بػذلؾ يحػدد المحتػا
 إلى القرل أكالن ، ثـ يجيء بالقرل آخرنا ، كيقكؿ الحطيئة :

ـُ الػػدَّْىَر َمػا َعػاَش َجػػاُرهُ   َفتًػى ال ُيَضػا
 

 (ٓ)َوَلػػػػػػػػػػْيَس إِلْدَمػػػػػػػػػػاِف اْلِقػػػػػػػػػػَرى ِبَممُػػػػػػػػػػوِؿ  
 

بػيف اسػـ لػيس المسػند إليػو المسػتتر كخبرىػا لمداللػة عمػى  ػ إلدماف القرى ػكاالعتراض بالجارّْ كالمجػركر 
  َف إدماف القرل كالممدكح القربى بي

                                                 
، تحريػػػر  ُّٕ، نقػػد الشػػػعر لقدامػػة بػػف جعفػػر ص  ٗٓحػػكؿ مفيػػـك االعتػػراض كجمالياتػػو انظػػػر : البػػديع البػػف المعتػػز ص  - ُ

،  ٕٖ، البػػديع فػػي البػػديع ألسػػامة بػػف منقػػذ ص  ُِٕ/ِ، المثػػؿ السػػائر األثيػػر البػػف األثيػػر  ُِٕالتحبيػػر البػػف أبػػي اإلصػػبع ص 
   َ  ُٕٔ/ِ، الطراز لمعمكم  ْْٗالمنزع البديع لمسمجماسي ص 

  َ  ِّديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ِْشعر زىير ص  - ّ
  َ، مقارم : أم يقركف ضيكفيـ كيكرمكنيـ  ّّديكاف كعب ص   - ْ
 َ  َْالحطيئة ص ديكاف  - ٓ
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كيكػػكف االعتػػراض بػػيف المسػػنديف فػػي المركػػب الفعمػػي كػػذلؾ ؛ إلنتػػاج الػػدالالت التػػي يقتضػػييا  
 السياؽ ، مف ذلؾ قكؿ أكس بف حجر : 

 َوَقْتَمػػػػػى ِبَجْنػػػػػِب اْلَقػػػػػْرَنَتْيِف َكَأنََّيػػػػػا
 

ػػػػػػػُب    (ُ)ُنُسػػػػػػػوٌر َسػػػػػػػَقاَىا ِبالػػػػػػػدَِّماِء ُمَقشِّ
 

كالفاعؿ بالجارّْ كالمجركر ؛ ليربط بيف الفعؿ كالسائؿ المسقٌي كىك الدماء   كفي فقد اعترض بيف الفعؿ 
 ذلؾ إشارة إلى سرعة المكت الذم حٌؿ بتمؾ النسكر ، كيقكؿ زىير : 

ـَ اْلَحػػػػي  َجػػػػرَّ َعَمػػػػْيِيـُ   َلَعْمػػػػِري َلػػػػِنْع
 

ـْ ُحَصػػػْيُف ْبػػػُف َضْمَضػػػـِ      (ِ)ِبَمػػػا اَل ُيػػػواِتيِي
 مى المكاف الذم تكجيت إليو جناية الحصيف بف ضمضـ ، كيقكؿ كعب :فاالعتراض ىنا دؿ ع

 تَػػػَرى اْلَكاِسػػػَعاِت اْلُعْفػػػَر ِفيَيػػػا َكَأنََّمػػػا
 

ـُ    (ّ)َشػػػػػَواَىا َفَصػػػػػالََّىا ِمػػػػػَف النَّػػػػػاِر َجػػػػػاِح
 

ىػػذا االعتػػراض يػػؤدم داللػػة االرتبػػاط بػػيف الفعمػػيف : شػػكاىا ، فصػػبلىا ؛ كأكػػد ذلػػؾ بػػالربط بينيمػػا بالفػػاء 
 تعقيبية  ، كيقكؿ الحطيئة :ال

ـَ َفػػػػػَواِرٌس   َوَيْمَنُعَيػػػػػا ِمػػػػػْف َأْف َتَضػػػػػا
 

ْوِع ُشػػػػػمَِّت   ـٌ ِإَذا اأُلْخػػػػَرى ِمػػػػَف الػػػػرَّ  (ْ)ِكػػػػرَا
 

فػاالعتراض بػيف الفعػؿ كالفاعػؿ بالجػار كالمجػركر ػ مػف أف تضػاـ ػ ؛ لبلىتمػاـ بالفاعػؿ المتػأخر لمػا لػو 
 َراع الثاني مف حميد الصفات التي أشار إلييا صدر المص

ػػػا يفصػػػؿ بينيمػػػا ؛ إلنتػػػاج   ذا كػػػاف مػػػا يػػػدخؿ بػػػيف ركنػػػٍي اإلسػػػناد مػػػف الفضػػػبلت ييعػػػد اعتراضن كا 
عػػدكؿ عػػف األصػػؿ المغػػكم ، إنمػػا ىػػي االعتػػراض لسػػياقي كمنيػػا اإليقػػاعي ، ككػػؿ صػػكر دالالت منيػػا ا

ػػدكالن عػػػف األصػػػؿ ؛ ألف " حػػؽ الصػػػفة أف  تصػػػحب فػػتف الفصػػػؿ بػػيف الصػػػفة كالمكصػػػكؼ ييعػػد كػػػذلؾ عي
( كتبلزمو كتتبعو تبعية ينتفي معيا الفصؿ بينيمػا ؛ ألنيمػا كالشػيء الكاحػد ؛ إذ الصػفة ٓالمكصكؼ " )

ال تضػػيؼ إلػػى مكصػػكفيا " مػػا يصػػبح بػػو جممػػة مسػػتقمة بمعنػػى ، إذ ال يػػزاؿ مفػػردنا ، ككػػؿ مػػا حػػدث لػػو 
  َ( ٔبالنعت أنو خيصّْصى ، أك عييّْفى ، ككأنو جزءه ال يتجزأ منو " )

كع الػػػػدكاخؿ الفاصػػػػمة أك المعترضػػػػة بػػػػيف الصػػػػفة كالمكصػػػػكؼ ، مػػػػا بػػػػيف الجػػػػار كالمجػػػػركر تتنػػػػ 
 كالظرؼ كالجممة الكصفية ، كغير ذلؾ ، يقكؿ أكس : 

 ُنبِّْئػػػػػػػػُت َأفَّ َدًمػػػػػػػػا َحرَاًمػػػػػػػػا ِنْمتَػػػػػػػػوُ 
 

 (ٕ)َفُيِريػػػػػَؽ ِفػػػػػي ثَػػػػػْوٍب َعَمْيػػػػػَؾ ُمَحبَّػػػػػِر  
 

                                                 
  َ  ْٔ/ٔ،  َٔ/ُٕ،  ِٔ/ِ، القرنتاف : مكضع ، مقشب : ىك كاضع السـ لمنسر ، كانظر :  ٔديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ّٔ/ُٕ،  ُّ/ُ،  َِ/ّّ،  ُٗ/ِّ،  ُٔ/ِِ، كانظر :  َِشعر زىير ص  - ِ
  َ  ُٗ/ٖجحيـ ، كانظر : ، الكاسعات : الظباء المستنفرة ، الجاحـ : المكقد مف ال َُّديكاف كعب ص  - ّ
    َ ُِْ/ٕ،  ُُّ/ُ،  ُِٗ/ُٓ،  ٗٗ/ُٕ، كانظر :  ُّٗديكاف الحطيئة ص  - ْ
  َ  تَمكتبة المتنبي ػ القاىرة ػ د ٖٓ/ّابف يعيش : شرح المفصؿ  - ٓ
  َ   ُِٓد/ شكقي ضيؼ : تجديد النحك ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
     َ ٔٗ/ُٓ،  ُٓ/ُْ،  ُٓ/ُِ،  ُْ/َُ، كانظر :  ْٕديكاف أكس ص  - ٕ
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بالجػار كالمجػركر ؛ لتحديػد مكػاف ىػذا الثػكب فقػد اعتػرض بػيف المكصػكؼ ػ ثػكب ػ كالصػفة ػ محبػر ػ 
 : كيقكؿ زىير َكاؼ الخطاب ػ بالدماء المراقة المحبر الذم يشير إلى ارتباط صاحبو ػ 

 َردَّ اْلِقَيػػػػاُف ِجَمػػػػاَؿ اْلَحػػػػيِّ َفػػػػاْحَتَمُموا
 

ـْ َلِبػػػػػػُؾ    (ُ)ِإَلػػػػػػى الظَِّييػػػػػػَرِة َأْمػػػػػػٌر َبْيػػػػػػَنُي
 

يف الصفة كالمكصكؼ قد حدد مكاف االختبلؼ ، كحصره بيف فاالعتراض بالظرؼ كالمضاؼ ػ بينيـ ػ ب
 ىؤالء الناس دكف غيرىـ ، كيقكؿ كعب : 

 َوَذكَّْرِنيَيػػػػػػػػػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػػػػػػػػػى َنْأِيَيػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 

 (ِ)َخَيػػػػػػػػػػػاٌؿ َلَيػػػػػػػػػػػا َطػػػػػػػػػػػاِرٌؽ َيْعَتِريَنػػػػػػػػػػػا  
 

المعترضاف بيف الصفة كالمكصػكؼ ػ خيػاؿ ، طػارؽ ػ قػد أنتجػا داللػة التخصػيص  ليافالجار كالمجركر 
تبطة ببلـ الممكية كىاء الغائبة الذم يشير إلى أمر آخر ، كىك ربط المصػراع األكؿ بالثػاني ، ذلػؾ المر 

ػػا بػػيف الصػػفة  أف األكؿ قػػد ضػػـ ضػػمير الغائبػػة مػػرتيف ، كلمػػا كػػاد الثػػاني أف يخمػػك منػػو جػػاء بػػو معترضن
ة أخػرل ، كيقػكؿ كمكصكفيا لمتقريب المكاني بيف ثبلثتيا مف ناحية ، كلمربط بيف المصػراعيف مػف ناحيػ

 الحطيئة :

 َفَحيَّػػػػػػػػػػاِؾ َوٌد َمػػػػػػػػػػا َىػػػػػػػػػػَداِؾ ِلِفْتَيػػػػػػػػػػٍة 
 

ػػػػػِد    (ّ)َوُخػػػػػوٍص ِبػػػػػَأْعَمى ِذي ُطَواَلػػػػػَة ُىجَّ
 

كىك ىنا يؤدم الداللة عينيا ، كىي اإلشارة إلى المكاف المحدد الذم تقؼ فيو ىذه اإلبؿ الغػائرة العيػكف  
  َكىك ذك طكالة  

ببنية األسمكب الشرطي ، ذلؾ األسمكب الذم ارتضى النظاـ المغكم كما يمحؽ التقديـ كالتأخير  
تككنو مف أجزاء ثبلثة ذات ترتيب مخصكص ، كىي : أداة الشرط + جممة الشػرط + جممػة الجػكاب أك 
الجزاء ، كىاتػاف الجممتػاف تترابطػاف ترابطنػا تبلزميِّػا فػي حػالتٍي الكجػكد كالعػدـ ؛ ألنيمػا فػي حقيقػة األمػر 

( كمف ثـ كاف تقدـ األداة كجممة الشرط ىك األصؿ الذم ْت أداة الشرط إحداىما باألخرل )جممتاف عمق
األدبيػػة بتقػديـ جممػػة الجػػكاب عمػى األداة كجممػػة الشػرط ، أك عمػػى ىػػذه  ةالػذم يػػتـ العػدكؿ عنػػو فػػي المغػ

  األخيرة كحدىا لما يحممو ىذا العدكؿ مف دالالت ال ينتجيا التزاـ األصؿ ، يقكؿ أكس بف حجر :
ػػػْيَباِء ِفػػػي َحْوَمػػػِة اْلػػػَوَ ى فَّ َأَبػػػا الصَّ  َواِ 

 

 (ٓ)ِإَذا اْزَورَِّت اأَلْبَطػػػػػػػػاُؿ َلْيػػػػػػػػٌث ُمَحػػػػػػػػرَُّب  
 

فالترتيػػب الطبيعػػي ليػػذه الجممػػة الشػػرطية ىػػك : إذا ازكرت األبطػػاؿ فػػي حكمػػة الػػكغى فػػتف أبػػا الصػػيباء 
ف كػػاف ذلػػؾ داالن ممدكحػػو بشػػ ؽليػػث محػػرب ، كلكنػػو لمػػا بػػدأ بجممػػة الجػػكاب أراد أال يسػػب يء ، حتػػى كا 

 كيقكؿ زىير : َعمى سبقو ليـ عند مقارنتو بيـ 

ـَ ُمْعتَػػػػػػػػػػَرُؾ اْلِجَيػػػػػػػػػػاِع ِإَذا   َأْف ِنْعػػػػػػػػػػ
 

 (ٔ)َخػػػػػػػبَّ السَّػػػػػػػِفيُر َوَسػػػػػػػاِبُ  اْلَخْمػػػػػػػِر  
 

                                                 
  َ  َُُ/ّ،  ٖٗ/ٔ،  َِ/ّٓ، لبؾ : مختمط ، كانظر :  ٖٕشعر زىير ص  - ُ
  َ  ُِٓ/ُ،  َُْ/ّّ،  َُّ/ُٓ، كانظر :  ّٕديكاف كعب ص  - ِ
  َ  ُُٖ/ِِ،  َُٕ/ُِ،  ّٓ/ُ،  ٕ/ٓ، خكص : إبؿ غائرة العيكف ، كانظر : ّٕديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َ ـ ػ القاىرة ُٔٗٗىػ/ُُْٔ/ُدار الشركؽ ط َُٕمطيؼ : بناء الجممة العربية ص د/ محمد حماسة عبد ال - ْ
  َ  ُٓ/ّ،  ُْ/ُُ،  ّّ/ْ،  ّّ/ّ،  َِ/ِ،  ُ/ٔ، ليث محرب : شديد الغضب ، كانظر :  ٔديكاف أكس ص  - ٓ
  َ ٕٓ/ّٓ،  ّٔ/ُٖ، خب السفير : اشتد الزماف ، ساب  الخمر : مشترييا ، كانظر :  ُُٔشعر زىير ص  - ٔ



 

161 

فتنو لما أراد المدح قدـ دالة المدح الكاقعة جكابنا لمشرط عمػى فعمػو ؛ رغبػة فػي تصػدير الكػبلـ بمػا يخػدـ 
 ضو ، كيقكؿ كعب :غر 

 ُكوَف اْلَمػػػػْوَت ِإْف َنَزَلػػػػْت ِبِيػػػػـْ َيشػػػػتَ  الَ 
 

 (ُ)َشػػػػػػػػػػػػػػػْيَباُء َذاُت َمَعػػػػػػػػػػػػػػػاِقـٍ َوُأَواِر  
 

كىػػذا التقػػديـ لجممػػة الجػػكاب تنصػػرؼ داللتػػو إلػػى امتػػداح القػػـك بالشػػجاعة كالجمػػد كقػػت الشػػدائد الميمكػػة   
   كيقكؿ الحطيئة : َككأنيا مبلزمة ليـ مف قبؿ نزكؿ الشدائد 

ْف َدَنػػػْت   َلَيػػػا ِطيػػػُب َريَّػػػا ِإْف َنػػػْأْتِني َواِ 
 

 (ِ)َدَنػػْت َعْبَمػػًة َفػػْوَؽ اْلِفػػرَاِش اْلُمَميَّػػِد  
 

فتقديـ المركب االسمي الذم تقدـ فيو المسند عمػى المسػند إليػو ؛ إلفػادة التخصػيص مػع تصػدير الكػبلـ 
  َمف طيب الرائحة عمى نأييا عنو بما ليا 

 ػ الحػػػػػػذؼ : ٕ
تعػػد بنيػػة الحػػذؼ كاحػػدة مػػف ظػػكاىر العػػدكؿ عػػف األصػػؿ المغػػكم ؛ ألف " الػػذكر يمثػػؿ األصػػؿ  

( الػػذم يعػػدؿ عنػػو المبػػدعكف كينشػػئكف تراكيػػب لغكيػػة جديػػدة؛ بغيػػة إنتػػاج دالالت تحػػددىا ّالمثػػالي " )
كشػؼ الالسياقات التي يتـ فييا ىذا الحذؼ باعتباره ظاىرة لغكية " يؤدم البحث فػي أبنيتػو كصػكره إلػى 

كلػػذلؾ أكلتػػو الدراسػػات المغكيػػة كالببلغيػػة القديمػػة عنايتيػػا ؛ ألف الحػػذؼ  (ْ) عػػف بعػػض أسػػرار الػػنظـ "
كمػػا أنػػو لػػـ يكػػف مقصػػكرنا عمػػى العػػرب كحػػدىـ ، ( ٓ) سػػنة مػػف سػػنف العػػرب فػػي تػػأليؼ لغػػتيـكاإلضػػمار 

نما ىك " ظاىرة لغكيػة تشػتر  ف كانػت أكثػر ك  (ٔؾ فييػا المغػات اإلنسػانية " )كا  ا فػي المغػة العربيػة كا  ضػكحن
  َ( ٕكببلغتيا التي ارتبطت باإليجاز المعركؼ بأنو " حذؼ الفضكؿ كتقريب البعيد " )

لمػػا لػو مػػف دكر كاضػح فػػي إنتػاج التكاصػػؿ  ؛ كمػا انتبيػػت إليػو كػػذلؾ الدراسػات المغكيػػة الحديثػة 
التماسػػؾ النصػػي ، أك بػيف المبػػدع كالمتمقػػي مػػف ناحيػػة ، كمػف ناحيػػة أخػػرل لمػػا لػػو مػف دكر فػػي تحقيػػؽ 

ػػا مػػا انتبيػػت إليػػو الدراسػػات المغكيػػة كالببلغيػػة ٖالحبػػؾ ) ( ككاحػػد مػػف معػػايير نصػػية الػػنص ، كىػػك أيضن
العربيػػػة القديمػػػة ، كاتخػػػذ فييػػػا بعػػػض المصػػػطمحات كاالتصػػػاؿ كاالمتػػػزاج كااللتئػػػاـ كااللتحػػػاـ كاالتسػػػاؽ 

  َ( ٗكاالئتبلؼ كاالقتراف كاالحتباؾ كغيرىا مف المصطمحات )

                                                 
 َ  ّّ/ُُ،  ُٗ/ُٔ، ذات معاقـ : أم أنيا عقيـ ميمكة ، أكار : غبار الحر ، كانظر :  ّْديكاف كعب ص  - ُ
  َ  ٕٔ/ُْ،  ْٕ/ُْ،  ِٖ/ُٕ،  ِٔ/َُ، عبمة : فخمة ، كانظر :  ٗٔديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ ِِْد/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َ ـ ُٗٗٗػ زىراء الشرؽ  ِِٔد/ سعيد حسف بحيرم : دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة ص - ْ
  َ ِْٖ/ُ، الخصائص البف جني  ّٖٔ، الصاحبي البف فارس ص  ُْٔانظر: دالئؿ اإلعجاز لمجرجاني ص  - ٓ
  َت  َػ الدار الجامعية ػ اإلسكندرية ػ د ٗص  د/ طاىر سميماف حمكدة : ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم - ٔ
  َ  ُٕٗأبك ىبلؿ العسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ  - ٕ
  َـ ػ القاىرة َََِػ دار قباء  ُِٗ/ُد/ صبحي الفقي : عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ  - ٖ
   َ ة الحديثة لمكتاب الجامعي القاىرة ـ ػ األكاديميََِٓ/ُط ََُد/ محمد العبد : النص كالخطاب كاالتصاؿ ص  - ٗ
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كتتعػػدد أنػػكاع الحػػذؼ مػػف حػػذؼ الحػػركؼ إلػػى حػػذؼ الكممػػات كالجمػػؿ كالتراكيػػب ، كمػػا تتنػػكع  
( كمػا تتنػكع أغراضػو بتنػكع ُأسبابو ككثرة االسػتعماؿ كطػكؿ الكػبلـ كضػركرة الشػعر كاإلعػراب كغيرىػا )

 سياقاتو ، كفي ضكء ما سبؽ يمكف دراسة الحذؼ عند شعراء الصنعة كما يمي : 

 

 

 الحروؼ : أ ػ الحذؼ في
كرد حذؼ بعض الحركؼ عند شعراء الصنعة األربعة بكثرة ، منيا حذؼ حرؼ النداء في مثؿ  

 قكؿ أكس بف حجر :

 َأَبػػػػػا ُدَلْيَجػػػػػَة َمػػػػػْف ُيػػػػػوِص ِبَأْرَمَمػػػػػةٍ 
 

ـْ َمػػػْف ألِ    (ِ)ْشػػػَعَث ِذي ِطْمػػػَرْيِف ِطْمػػػاَلِؿ َأ
 

يخػرج مػف لسػانو ، فػبل يسػبقو شػيء حتػى  فيك ال يريد أف يشعر بفراؽ ىذا الرجؿ لذا جعؿ ذكره أكؿ مػا
ف كاف أداة النداء ؛ كلذا فقد حػذفيا ، كأكػد ذلػؾ بتكػرار ىػذه الصػكرة المغكيػة فػي المكضػعيف األخيػريف  كا 

 كقكؿ زىير : َالمذككريف في ىامش ىذه الصفحة 

 ِإَلْيػػػػػػػػػػػَؾ ِسػػػػػػػػػػػَناُف اْلَغػػػػػػػػػػػَداَة الرَِّحيػػػػػػػػػػػػ
 

والَ   ُِ    (ّ) ػػػػػُؿ َأْعِصػػػػي الن َيػػػػاَة َوَأْمِضػػػػي اْلفُػػػػ
 فمـ يرد تقديـ أداة النداء عمى سناف لمكانتو مف نفسو ، كيقكؿ كعب :

ـْ َرُسػػػػػػػػوَؿ اهلِل َأنَّػػػػػػػػَؾ ُمػػػػػػػػْدِرِكي  َتَعمَّػػػػػػػػ
 

 (ْ)َوَأفَّ َوِعيػػػػػػًدا ِمْنػػػػػػػَؾ َكاأَلْخػػػػػػِذ ِباْلَيػػػػػػػِد  
 

 كذلػػؾ الحػػذؼ داؿ عمػػى المكانػػة العظمػػى التػػي تقمػػدىا رسػػكؿ ا صػػمى ا عميػػو كسػػمـ مػػف نفػػس كعػػب  
 إذ قاؿ األبيات مف قصيدتو البلمية غداة إسبلمو ، كيقكؿ الحطيئة :

 (ٓ)ِإَلْيػػػػَؾ اْبػػػػَف َشػػػػمَّاٍس تَػػػػُروُح َوَتْغتَػػػػِدي     َفَمػػػػا زَاَلػػػػِت اْلَوْجَنػػػػاُء َتْجػػػػِري ُضػػػػُفوُرَىا
 

ػا  يافيك يحذؼ أداة النداء  ؛ ليدلؿ عمى قػرب مكانػة مػف ابػف شػماس مػف نفسػو ، إذ يػرل فػي ذكرىػا قبحن
 َينا لتمؾ المكانة كنف

نمػا ثىػـ مكاضػع   كلـ يكف حذؼ أداة النداء كحػدىا بالظػاىرة فػي شػعر ىػؤالء الشػعراء األربعػة ، كا 
 أخرل كردت عندىـ منيا : حذؼ حرؼ الجر ريٌب مع بقاء كاكىا يقكؿ أكس :

ػػػػا َيػػػػَرى ِمػػػػْف َأَناِتَنػػػػا  َوُمْسػػػػَتْعِجٍب ِممَّ
 

ـْ َيَترَ    (ٔ) ْمػػػػػػَرـِ َوَلػػػػػػْو َزَبَنْتػػػػػػُو اْلَحػػػػػػْرُب َلػػػػػػ
 

                                                 
  َ   ُٗ -ِٕد/ طاىر سميماف حمكدة : ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم ػ سابؽ ػ الفصؿ األكؿ  - ُ
  َ َُٕ/ُ،  َُْ/ُِ،  َُِ/ُ،  ّٓ/ُ،  ْْ/ُّ، الطمر : الثكب البالي ، كانظر  َُّديكاف أكس ص - ِ
  َ ُّٗ/ْ،  ُٕٓ/ْ،  ُُ/ٔفأؿ ، كانظر : ، الفؤكؿ مفردىا ال ُِٗديكاف زىير ص  - ّ
  َ ُِْ/ّ،  ُِْ/ِ،  ُّٕ/ُ،  ُِٗ/ْ،  ُٖ/َُ، كانظر :  ٕٖديكاف كعب ص  - ْ
  َ  ٓٗ/ِ،  ُٗ/ِٕ،  َٓ/ُِ، الكجناء : الغميظة ، ضفكرىا : أنساعيا ، كانظر :  َٖديكاف الحطيئة ص  - ٓ
  َـر : لـ يتحرؾ ، زبنتو الحرب : دفعتو ، لـ يترم ُُِديكاف أكس ص  - ٔ
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كدؿ عمييا بالكاك ، كىي تفيد التكثير ؛ ألنو فػي سػياؽ الفخػر ، فالمسػتعجبكف مػف أنػاتيـ  ربفقد حذؼ 
 كثيركف حتى كأف الحرب لك دفعتيـ لـ يتحرككا النشغاليـ بيذا التعجب ، كيقكؿ زىير :

ْمَتَيػػػػػػػػػػا َوَشػػػػػػػػػػَكْرَتَيا  َوِذي ِنْعَمػػػػػػػػػػٍة َتمَّ
 

 (ُ)ْلَحػػػػؽَّ َباِطمُػػػػْو َوَخْصػػػػـٍ َيَكػػػػاُد َيْغِمػػػػُب ا 
 

 :كأبقى الكاك ، كحذفيا يدؿ عمى كثرة مف أنعـ عمييـ كتمـ ليـ نعميـ ، كيقكؿ كعب  ربفقد حذؼ 
 َوَصػػػػػػػػْرَماَء ِمػػػػػػػػْذَكاٍر َكػػػػػػػػَأفَّ َدِويََّيػػػػػػػػا

 

ػػػػػػػا ُيَخيَّػػػػػػػؿُ    (ِ) ُبَعْيػػػػػػػَد َجَنػػػػػػػاِف المَّْيػػػػػػػِؿ ِممَّ
 

المخكفػػة الخاليػػة مػػف المػػاء كالنبػػات قػػد  فقػػد أراد : كرب صػػرماء ، كىػػي تػػدؿ عمػػى كثػػرة تمػػؾ األراضػػي
 قطعيا ، كلذا فيك ممدكح بالشجاعة كالصبر كالجمد ، كيقكؿ الحطيئة :

ـُ ِبػػػػػػػػػػػِو َكَفػػػػػػػػػػػْوُكـْ   َوَثْغػػػػػػػػػػػٍر اَل ُيَقػػػػػػػػػػػا
 

ـُ ِكَفػػػػػػػػاُء   ـْ َلُكػػػػػػػػ ـْ َيػػػػػػػػُؾ ُدوَنُيػػػػػػػػ  (ّ)َوَلػػػػػػػػ
 

كفيػو مػدح ألنػؼ أراد : كرب ثغر كىك مكضع المخافة ، كحذؼ رب لمداللػة عمػى كثػرة تمػؾ المكاضػع ، 
   َالناقة بالشجاعة كحماية غيرىـ مما يخافكنو 

نمػا يقكمػكف بحػذؼ حػرؼ الجػر كالمجػركر خاصػة  كقد ال يقنع الشػعراء بحػذؼ حػرؼ الجػر ، كا 
عنػد كعػب ،  ِْ/ِٔعند زىيػر ،  ْٔ/ّعند أكس ،  ٕ/ُّبعد فعؿ القكؿ ، كذلؾ في مكاضع ىي : 

  َعند الحطيئة  ِٓ/ٗ
 كيب : حػػذؼ المسنػد إليػو :ب ػ الحذؼ في الترا

الحػػػذؼ فػػػي األسػػػماء كاحػػػد مػػػف أنػػػكاع  الحػػػذؼ التػػػي تػػػدخؿ عمػػػى التراكيػػػب اإلسػػػنادية، كيكػػػكف  
ا تـ االستغناء عنو لكجكد قرينة دالة عميو؛ إذ ال يتـ الحذؼ إال بقرينة كىي  العنصر المحذكؼ فييا اسمن

اؽ الػػذم تػػرد فيػػو ، كقػػد حفػػؿ الشػػعر العربػػي قرينػػة قػػد تكػػكف لفظيػػة   كقػػد تكػػكف حاليػػة يشػػير إلييػػا السػػي
بمثؿ ىذا النكع مف الحذؼ لمػا لػو مػف الػدالالت التػي قػد ال تكػكف حػاؿ الػذكر ؛ كلػذلؾ قػاؿ اإلمػاـ عبػد 
القاىر الجرجاني : " فتنؾ تػرل بػو تػرؾ الػذكر أفصػح مػف الػذكر ، كالصػمت عػف اإلفػادة أزيػد لئلفػادة ، 

 :  ( ، يقكؿ أكسْأتـ ما تككف بياننا إذا لـ تبف " )كتجدؾ أنطؽ ما تككف إذا لـ تنطؽ ، ك 
ـْ ُعُنػػػػػػػؼٌ  ـٌ َوِفػػػػػػػي َأْعَنػػػػػػػاِقِي  َقػػػػػػػْوـٌ ِلَئػػػػػػػا

 

ـْ ُدوَف َسػػػْعِي النَّػػػاِس َمْبُيػػػوُر    (ٓ)َوَسػػػْعُيُي
 

 قكؿ زىير :يك 
 َحػػػػػػػاِمي الػػػػػػػذَِّماِر َعَمػػػػػػػى ُمَحاَفَظػػػػػػػِة اْلػػػػػػػػ

 

ػػػػػػػػْدِر    (ٔ)ُجمَّػػػػػػػػى َأِمػػػػػػػػيُف ُمَغيَّػػػػػػػػِب الصَّ
 

 قكؿ كعب :يك 

                                                 
    َ  ٗٓشعر زىير ص  - ُ
 َ، صرماء : أرض ال نبت فييا ك ال ماء ، مذكار : أرض خالية مخكفة  ُْديكاف كعب ص  - ِ
    َ  ّٖديكاف الحطيئة ص  - ّ
    َ َُْعبد القاىر الجرجاني : دالئؿ اإلعجاز ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ ْْديكاف أكس ص  - ٓ
  َ  ُُٔشعر زىير ص  - ٔ
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 ـ  اْلَعػػػػػػػػػرَاِنيِف َأْبَطػػػػػػػػػاٌؿ َلُبوُسػػػػػػػػػُيـُ ُشػػػػػػػػػ
 

 (ُ)ِمػػْف َنْسػػِم َداُوَد ِفػػي اْلَيْيَجػػا َسػػػرَاِبيُؿ  
 

 قكؿ الحطيئة :يك 
ـُ   َقػػػػػػػػػْوـٌ ِإَذا َعَقػػػػػػػػػُدوا َعْقػػػػػػػػػًدا ِلَجػػػػػػػػػارِِى

 

 (ِ) َشػػػد وا اْلِعَنػػػاَج َوَشػػػد وا َفْوَقػػػُو اْلَكَرَبػػػا 
 

، أمػا فػي الثبلثػة  ىػوعػة ، كتقػديره فػي بيػت زىيػر : لقد تـ حذؼ المسند إليو مف أكؿ ىذه األبيػات األرب
، كىذا الحذؼ قد أتى ببعض الدالالت منيا : تكثيؼ النص كتحميمو عمػى إيجػازه  ىـاألخرل فتقديره : 

بكػػػـ ىائػػػؿ مػػػف التكقعػػػات التػػػي تػػػربط المتمقػػػي بػػػالنص ك تتكاصػػػؿ معػػػو ، إذ تػػػتـ اسػػػتثارتو ليبحػػػث عػػػف 
ػا بػيف البنيػة السػطحية كالبنيػة العميقػة ، ليصػؿ مػف المقصكد مف المذككر ، كمػف ثمػة يظػؿ  فكػره متراكحن

تقميب النص عمى بنيتيو إلى الداللة المرجكة ، كىػي داللػة ال تقػؼ عنػد حػد الػذـ كالتجاىػؿ لػدل أكس ، 
كالمػدح كاالستحسػاف لػػدل الثبلثػة البػػاقيف الػذيف يػػرل كػؿّّ مػنيـ أف ممدكحػػو مػف الشػػيرة بحيػث ال تحسػػف 

ذلػػؾ ألف الممػػدكح المحػػذكؼ " بمػػغ فػػي اسػػتحقاؽ الكصػػؼ إلػػى حيػػث يعمػػـ بالضػػركرة أف  اإلشػػارة إليػػو ؛
  َ(  ّالكصؼ ليس إال لو " )

ككما حػذفكا المسػند إليػو فػي المركػب االسػمي ، فػتنيـ كػذلؾ حػذفكه فػي المركػب الفعمػي ، كذلػؾ  
 عند تغييب الفاعؿ / المسند إليو ، ببناء الفعؿ لممجيكؿ ، كقكؿ أكس : 

 ُيْعػػػَط ِمنَّػػػا اْلَقػػػْوـُ َنْصػػػِبْر َوَنْنَتِظػػػرْ  َفػػػِ فْ 
 

ُء َمػػػػْوِرِد   ـْ ـْ ِظػػػػ  (ْ)ِمَنػػػػى َعِقػػػػٍب َكػػػػَأنَُّي
 

ػػػا ليػػػـ ، إذ يػػػرل أف فػػػي ذكػػػرىـ عمػػػى  فقػػػد حػػػذؼ الفاعػػػؿ كىػػػك ضػػػمير الجمػػػع العائػػػد عمػػػى قكمػػػو تعظيمن
لقػػركض كال المسػػتكل المغػػكم تقمػػيبلن مػػف عظػػـ مكػػانتيـ التػػي تبػػدك فػػي صػػبرىـ عمػػى مػػف يقتػػرض مػػنيـ ا

 ( :ٓيطالبكنيـ بيا حتى يردكىا بأنفسيـ ، كقكؿ زىير )
 َكاْلِيْنػػػػػػػػػػُدَواِنيِّ اَل ُيْخِزيػػػػػػػػػػَؾ َمْشػػػػػػػػػػَيُدهُ 

 

 َوْسػػػَط الس ػػػُيوِؼ ِإَذا َمػػػا ُتْضػػػَرُب اْلػػػُبَيـُ  
 

فالممػػػدكح فػػػي مضػػػائو كقطعػػػو لؤلمػػػكر كالسػػػيؼ الينػػػدكاني بيػػػد البيمػػػة الشػػػجاع الػػػذم الييػػػدرل مػػػف أيػػػف 
نػى الفعػؿ ييضػرب لممجيػكؿ كحػذؼ الفاعػؿ ؛ إلفػادة كثػرة مػف يقكمػكف بالضػرب ، كقػكؿ ييضرب ، كقػد ب

 ( :ٔكعب )
 َوَخبِّػػػػْرَف َمػػػػا َبػػػػْيَف اأَلَخاِديػػػػِد َوالمِّػػػػَوى

 

 َسػػػػػَقْتُو اْلَغػػػػػػَواِدي َوالسَّػػػػػَواِري َطَواِرقُػػػػػػوْ  
 

نػػات بالمكضػػعيف : فقػد بنػػى الفعػؿ خبػػرف لممجيػػكؿ ؛ ألنػو لػػـ يعمػػـ الفاعػؿ الػػذم دؿ ىػػؤالء النسػكة الظاع
 األخاديد كالمكل ، كال بمكاضع السحب الطارقة بالميؿ ، كقكؿ الحطيئة :

                                                 
  َ ُِديكاف كعب ص  - ُ
  َ َٖ/ِّ،  َْ/ُِ،  ُٓ/ُٖ، العناج : حبؿ يشد إلى أسفؿ الدلك ، كانظر :  ُٓديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  ُٖٔالرازم : نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َ  ِٕديكاف أكس ص  - ْ
  َع ال ييدرىل مف أيف ييٍؤتىى في القتاؿ  ، البييىـ : جمع بيمة كىك البطؿ الشجا ُُّشعر زىير ص  - ٓ
  َ ، خبرف : أيعممف ، الغكادم كالسكارم كالطكارؽ : السحب الممطرة تطرؽ كتسير ليبلن  ُِٕديكاف كعب ص  - ٔ
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ْف ُحػػػػػطَّ َعْنَيػػػػػا الرَّْحػػػػػُؿ َقػػػػػاَرَب َخْطَوَىػػػػػا  َواِ 
 

 (ُ)َأِمػػػػيُف اْلقُػػػػػَوى َكالػػػػد ْمُمِم اْلُمْعَتِضػػػػػدِّ  
 

طبلقو  ٌط لممجيكؿ أشار إلى عمكـ الفاعؿ المحذكؼ كا    َفبناء الفعؿ حي
 ؼ المسنػد :حػػػذ

كرد حػػذؼ المسػػند / الخبػػر فػػي المركػػب االسػػمي فػػي مكاضػػع أقػػؿ منيػػا مػػع المسػػند إليػػو؛ ألف  
 الفائدة تتـ بو خاصة في المركب االسمي، كيككف حذفو لكجكد قرائف دالة عميو ، يقكؿ أكس :

ْوُض َواْلِقيَعػػػػػػػاُف ُمْمرَِعػػػػػػػةً   َفَأْصػػػػػػػَبَم الػػػػػػػرَّ
 

 (ِ)ِمْنَطػػػػاِح ِمػػػػْف َبػػػػْيِف ُمْرَتِفػػػػٍؽ ِمْنَيػػػػا وَ  
 

فقػد حػذؼ الخبػر مػع المسػند إليػو ػ الػركض ػ لداللػة المػذككر بعػد العطػؼ عميػو ، كلمبعػد بالبيػت عػػف  
 كيقكؿ زىير : َالتكرار الذم قد يؤدم إلى ثقؿ العبارة 

ـْ َمَقاَمػػػػػػػػاٌت ِحَسػػػػػػػػاٌف ُوُجػػػػػػػػوُىُيـْ   َوِفػػػػػػػػيِي
 

 (ّ)َوَأْنِدَيػػػػػػػٌة َيْنتَاُبَيػػػػػػػا اْلَقػػػػػػػْوُؿ َواْلِفْعػػػػػػػُؿ  
 

د ذكر الخبر المقدـ في صدر البيت ػ فييـ ػ كعطؼ عميو المسند إليػو فػي العجػز ػ أنديػة ػ كلػذا حػذؼ فق
 كيقكؿ كعب :  َالمسند معو لداللة المذككر عميو ، كتجنبنا لمتكرار 
 َلَعْمػػػػػػػػػػػُرَؾ َلػػػػػػػػػػػْواَل َرْحَمػػػػػػػػػػػُة اهلِل ِإنَِّنػػػػػػػػػػػي

 

 (ْ) أَلْمُطػػػػػػو ِبِجػػػػػػد  َمػػػػػػا ُيِريػػػػػػُد ِلَيْرَفَعػػػػػػا 
 

ف كػاف كاقعنػا فػي منطقػة الكجػكب الرتباطػو بدالػة الشػرط لػكال ، فػتف لػو داللػة أخػرل كىػي فالحذؼ ىن ا كا 
اإلشارة إلى حقيقة كجكد المسند إليو ػ رحمة ا ػ كأنو ليس بحاجة لفظية إلى ما يدؿ عمى ىذا الكجكد ، 

 كمثؿ ذلؾ قكؿ الحطيئة :
ـْ ِبَمْيَمَكػػػػػػػػػةٍ   َرد وا َعَمػػػػػػػػى َجػػػػػػػػػاِر َمػػػػػػػػػْواَلُى

 

ـْ َذَىَبػػػػػاَلػػػػػْوالَ   َلػػػػػُو َوَلػػػػػْواَل َفْضػػػػػُمُي  (ٓ)  اإِل
 

فقػػد كػػرر لػػكال فػػي العجػػز مػػرتيف كحػػذؼ معيػػا الخبػػر المقػػدر بكممػػة مكجػػكد ألف كجػػكد ا تعػػالى أمػػر ال 
يحتاج إلى إثبات لفظي ، كلعمو امتد بيذه الداللة إلى المسند المحذكؼ بعد لكال الثانية ؛ ألنو في سياؽ 

  َذيف سما بفضميـ إلى مرتبة الكجكد المطمؽ امتداح ىؤالء القـك ال
 حػػػذؼ المفعػػوؿ بػو :

ذىػػب النحػػاة إلػػى الجػػكاز المطمػػؽ لحػػذؼ المفعػػكؿ بػػو مػػف التركيػػب المغػػكم ؛ ألنػػو فضػػمة يمكػػف  
( كىك تعميؿ لـ يكف عمى قدر مف اإلقناع ؛ ألف ذكر المفعكؿ بو يحافظ عمى كضكح ٔاالستغناء عنو )

قػػات المغكيػػة بػػيف أجزائيػػا ، كاحتفػػاظ كػػؿٍّ منيػػا بكظائفػػو داخػػؿ الػػنص ، أمػػا كضػػكح العبػػارة ، كتمػػاـ العبل
حذفػػو ، فتنػػو ييخػػؿ بيػػذه الكظػػائؼ التػػي تبػػدك بكضػػكح مػػع الفعػػؿ المتعػػدم الػػذم يتنػػزؿ آنئػػذو منزلػػة الفعػػؿ 

                                                 
  َ ، أميف القكل : العقاؿ كالقيد ، الدممج : السكار ، المعتضٌد : فيو طرائؽ كالثكب المضمع  ٕٔديكاف الحطيئة ص  - ُ
2

    َمرتفؽ : الماء الراكد ، منطاح : الماء السائؿ  ُٕديكاف أكس ص  - 
  َ  ِْشعر زىير ص  - ّ
  َ  ُّٓديكاف كعب ص  - ْ
  َ  ُّديكاف الحطيئة ص  - ٓ
  َ  ُِِد/ طاىر سميماف حمكدة : ظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
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البلـز مما يعني سمبو كظيفتو في النص ، أك إىمالػو كالتركيػز عمػى الفاعػؿ   كتمػؾ داللػة مػف الػدالالت 
 سياؽ الحذؼ  يقكؿ أكس :  تي ينتجيا حذؼ المفعكؿ بو ، إلى جانب الدالالت األخرل التي يقتضيياال

 اأَلْلَمِعػػػػػػػػيَّ الَّػػػػػػػػػِذي َيُظػػػػػػػػف  َلػػػػػػػػػَؾ الظَّػػػػػػػػػػ
 

 (ُ)ػػػػػػػػفَّ َكػػػػػػػَأْف َقػػػػػػػْد رََأى َوَقػػػػػػػْد َسػػػػػػػِمَعا  
 

التػرابط   ، كىك حذؼ يجسد الكظيفة النصية لمحػذؼ كىػي رأى وسمعفقد حذؼ المفعكليف مع الفعميف : 
إذ يربط أكؿ البيػت بػآخره ، فتنػو لمػا ذكػر كصػؼ الممػدكح بػاأللمعٌي فػي صػدر البيػت ، جػاء فػي عجػزه 

 : بتفسير ىذه األلمعية التي يزيدىا الحذؼ شمكالن كعمكمنا لكؿ ما ييرل كييسمع ، كيقكؿ زىير
 

ـْ َقػػػػػػػْوـٌ ِلَكػػػػػػػْي ُيػػػػػػػْدِرُكوُىـْ  ـْ َيْفَعمُػػػػوا َوَلػػػػ    َسػػػػػػػَعى َبْعػػػػػػػَدُى ـْ َيػػػػْأُلوا َفَمػػػػ  (ِ)ـْ ُيِميُمػػػػوا َوَلػػػػ
 

فثمة مفاعيؿ ثبلثة محذكفة في العجز مػع األفعػاؿ : يفعمػكا ، ييميمػكا ، يػألكا ، كىػك حػذؼ مػرتبط بسػياؽ 
  :الذـ ليؤالء القـك ، إذ يريد سمب قدرتيـ عمى فعؿ أم كاحد مف المفعكالت المحذكفة ، كيقكؿ كعب 

 

ـُ ِمػػػػػػػػػْف َسػػػػػػػػػيٍِّد ُمَتوَ  ـْ ِفػػػػػػػػػيِي ػػػػػػػػػعٍ َفَكػػػػػػػػػ  سِّ
 

َـّ َأْو َعػػػَزـْ    (ّ)َوِمػػػْف َفاِعػػػٍؿ ِلْمَخْيػػػِر ِإْف َىػػػ
 

فالحذؼ ىنا لكجكد القرينة المفظية : فاعؿ لمخير ، مػع داللػة الشػمكؿ لمػا يمكػف أف ييػـ إليػو ، أك يعػـز 
عميو الممدكح ، كما أف ثمة داللة أخرل ال يمكف التغافؿ عنيا ، كىي رعايػة الػنظـ ، كخاصػة مػع فعػؿ 

 (  :ْمف آخر البيت ، كيقكؿ الحطيئة )القافية 
ـْ َعَمػػػػػػى ُجػػػػػؿِّ َحػػػػػػاِدثٍ  ْف َقػػػػػاَؿ َمػػػػػْواَلُى  َواِ 

 

ـْ َرد وا    ِمػػػػػػػَف الػػػػػػػدَّْىِر ُرد وا َفْضػػػػػػػَؿ َأْحاَلِمُكػػػػػػػ
 

فقػد حػذؼ المفعػػكؿ مػف فعػؿ القافيػػة فػي نيايػة البيػػت حفاظنػا عمػى الػػنظـ مػف ناحيػة ، كعػػدـ التكػرار مػػف 
  َلمذككر عمى المحذكؼ ناحية أخرل ، إذ دؿ المفعكؿ ا

 حػػػذؼ الموصػوؼ :
ييعػػػػػد التركيػػػػػب الكصػػػػػفي كاحػػػػػدنا مػػػػػف الثنائيػػػػػات المغكيػػػػػة التػػػػػي يػػػػػأتي طرفاىػػػػػا متبلزمػػػػػيف ؛ ألف  

المكصكؼ كالصفة كالشيء الكاحد الذم ال ينفصؿ ، ك ال يتجزأ ، كقد أشبيت فيو " العبلقة بيف المفرد 
تنػػع االعتػػراض كالفصػػؿ بينيمػػا فػػي المسػػتكل المثػػالي مػػف ( ؛ كلػػذا امٓكمنعكتػػو بعبلقػػة الشػػيء بنفسػػو " )

المغة ، كما امتنػع حػذؼ أحػدىما كػذلؾ ؛ ألف " الصػفة كالمكصػكؼ لمػا كانػا كالشػيء الكاحػد مػف حيػث 
كػػاف البيػػاف كاإليضػػاح إنمػػا يحصػػؿ مػػف مجمكعيمػػا ، كػػاف القيػػاس أال يحػػذؼ كاحػػد منيمػػا ؛ ألف حػػذؼ 

كه ، فالمكصكؼ القياس يػأبى حذفػو لمػا ذكرنػاه ، كألنػو ربمػا أحدىما نقض لمغرض ، كتراجع عما اعتزم
( كمف ثـ ييعد حذفو عدكالن كانحرافنػا يػدخؿ بػو فػي حيػز المسػتكل األدبػي ؛ ألنػو مػف ٔكقع بحذفو لبس " )

                                                 
  َالقمب ، األلمعٌي : حديد المساف ك  ّٓديكاف أكس ص  - ُ
 َ  ّْشعر زىير ص  - ِ
  َ  ْٓديكاف كعب ص  - ّ
  َ  ٔٔديكاف الحطيئة ص  - ْ
  َـ ػ لكنجماف  ُٕٗٗ/ُػ ط ُٖٓد/ مصطفى حميدة : نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية ص  - ٓ
    َ ّٔٔ/ِ، كانظر الخصائص البف جني  ٗٓ/ّابف يعيش : شرح المفصؿ ػ سابؽ ػ  - ٔ
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كرد حػذؼ كقػد  َكرد بكثػرة فػي القػرآف الكػريـ كالشػعر العربػي مػف ثمػة ( ك ُمحاسف الفصاحة كالببلغػة )
 ( : ِس )المكصكؼ في قكؿ أك 

 َصػػػػػَبْحَف َبِنػػػػػي َعػػػػػْبٍس َوَأْفَنػػػػػاَء َعػػػػػاِمرٍ 
 

 ِبَصػػػػػػاِدَقٍة َجػػػػػػْوٍد ِمػػػػػػَف اْلَمػػػػػػاِء َوالػػػػػػدَّـِ  
 

 ( :ّفيك يريد بغارة صادقة ، كالحذؼ لمتركيز عمى الصفة المذككرة ، كيقكؿ زىير )
 

 َفأْلًيػػػػػػػا ِبػػػػػػػأْلٍي َمػػػػػػػا َحَمْمَنػػػػػػػا َوِليػػػػػػػَدَنا
 

 ِصػػػُمو َعَمػػػى َظْيػػػِر َمْحُبػػػوٍؾ ِظَمػػػاٍء َمَفا 
 

 (  :ْيريد : عمى ظير فرس محبكؾ لبلىتماـ بصبلبة الفرس كشدتو ، كيقكؿ كعب )
 

 َوَصػػػػػػػػػاِفَيٍة َتْنِفػػػػػػػػػي اْلَقػػػػػػػػػَذاَة َكَأنََّيػػػػػػػػػا
 

 َعَمػػػػى اأَلْيػػػػِف َيْجُموَىػػػػا ِجػػػػاَلٌء َوُتْكَحػػػػُؿ  
 

ما يصػيب يريد : كعيف صافية ، أم عيف الناقة ، كقد دؿ عمى المحذكؼ دليؿ لفظي ىك : القذاة ، أك 
 ( :ٓ) العيف مف األتربة كغيرىا ، ككذلؾ كممة تكحؿ في نياية البيت ، كيقكؿ الحطيئة

 

 رََأْت رَاِئًحػػػػػػػػا َجْوًنػػػػػػػػا َفَقاَمػػػػػػػػْت َ ِريػػػػػػػػَرةً 
 

 ِبِمْسػػػػػػػػَحاِتَيا َقْبػػػػػػػػَؿ الظَّػػػػػػػػاَلـِ ُتَبػػػػػػػػاِدُرْه  
 

ا ،     َفحذؼ المكصكؼ كركز عمى الكصؼ  يريد أنيا رأت سحابنا رائحن
 مضػاؼ :حػػػػػذؼ ال
المركػػػػب اإلضػػػػافي مركػػػػب ثنػػػػائي العناصػػػػر كالمركػػػػب الكصػػػػفي، كلػػػػذا يػػػػأتي طرفػػػػاه متبلزمػػػػيف  

( ألف العبلقػة بينيمػا مػف القػكة بحيػث ٔ) متكالييف، ال يفصؿ بينيما فاصؿ ، أك يعترض بينيمػا بعػارض
لنحػكم ( كمف ثـ يككف حذؼ أحدىما عػدكالن عػف األصػؿ إ) يصيراف" بمنزلة صدر الكممة مف عجزىا "

 (  :ٖكالمغكم، كىك عدكؿ يتغيا دالالت ال ينتجيا ذكره ، يقكؿ أكس )

 َلَقػػػػػػػػػػػػػػْد َعِمَمػػػػػػػػػػػػػػْت َأَسػػػػػػػػػػػػػػٌد َأنََّنػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـَ الن ُصػػػػػػػػػْر   ـْ ُنُصػػػػػػػػػٌر َو َلػػػػػػػػػِنْع  َلُيػػػػػػػػػ
 

، كلكنػػو أقػاـ المضػػاؼ إليػػو مقامػػو ، كأعطػػاه كظيفتػػو النحكيػػة فػػي الجممػػة  بنػػوفالمضػاؼ المحػػذكؼ ىػػك 
يػدؿ عمػى شػمكؿ العبلقػة الرابطػة بػيف أكس كقكمػو ، كقبيمػة بنػي أسػدو  كلعؿ فػي حػذؼ المضػاؼ ىنػا مػا

 ( :ٗكمنو قكؿ زىير )  َكميا ، بحيث ال يعد األمر مقصكرنا عمى األبناء كحدىـ 
 

                                                 
  َـ ػ القاىرة ُٖٗٗػ دار غريب  ٕٔد/ عبد القادر حسيف : أثر النحاة في البحث الببلغي ص  - ُ
  َ  ْٖ/ُّ،  ْٖ/َُ،  ّٖ/ٖ،  ُٓ/ْ، األفناء : الجماعات مف الناس ، كانظر :  ُُٗديكاف أكس ص  - ِ
   َ  َٔ/ْْ،  ْٖ/ٗ،  ْْ/ُْ،  ّٖ/ِّ، محبكؾ : شديد الخمؽ مدمج ، كانظر :  ِٓشعر زىير ص  - ّ
    َ ُٗ/ٓ،  ُٗ/ْ،  ُٗ/ُ، القذاة : كؿ ما يؤذم العيف ، األيف : الضعؼ ، كانظر :  ّْديكاف كعب ص  - ْ
  َ  ّٕ/ُِ،  ُٕ/ٕ،  َٓ/ُْ، ّٓ/ْ، كانظر :  ُِديكاف الحطيئة ص  - ٓ
  َ ُٖٔد/ مصطفى حميدة : نظاـ االرتباط كالربط ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
  َ  ُّٖ/ِبؽ ػ ابف جني : الخصائص ػ سا - ٕ
  َ  ْٕ/ٓ،  ْٓ/ّٖ،  ِّ/ُ،  ُّ/ُُ، كانظر :  ِٗديكاف أكس ص  - ٖ
  َ َْ/َّ،  ُٕ/ِٓ،  ُٓ/ُٖ،  ُْ/ُٓ، كانظر :  ِٕشعر زىير ص  - ٗ
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 َبػػػِؿ اْذُكػػػَرْف َخْيػػػَر َقػػػْيٍس ُكمَِّيػػػا َحَسػػػًبا
 

 َوَخْيَرَىػػػػػػػػػا َنػػػػػػػػػاِئاًل َوَخْيَرَىػػػػػػػػػا ُخُمَقػػػػػػػػػا  
 

أك بنػي ، كالحػذؼ ىنػا داؿ عمػى إطػبلؽ خيريػة الممػدكح التػي ال تقػؼ فالمضاؼ المحذكؼ ىػك قبيمػة ، 
نما عمى كؿ ما ينتسب إلييا ،  كمنو قكؿ كعب بف زىير )  (  :ُعند القبيمة أك أبنائيا ، كا 

 َصػػػػػػَدُموا َعِمي ػػػػػػا َيػػػػػػْوـَ َبػػػػػػْدٍر َصػػػػػػْدَمةً 
 

 َداَنػػػػػػػػػػػْت َعِمػػػػػػػػػػػٌي َبْعػػػػػػػػػػػَدَىا ِلِنػػػػػػػػػػػزَاِر  
 

 (  : ِلمشيرة ، كمنو قكؿ الحطيئة )فالمضاؼ كقعة ، أك غزكة كالحذؼ 
 

 َواَل َوَأبِيػػػػػػػػػػِؾ َمػػػػػػػػػػا َظَمَمػػػػػػػػػػْت ُقَرْيػػػػػػػػػػعٌ 
 

 َواَل َبِرُمػػػػػػػػػػػػوا ِبػػػػػػػػػػػػَذاَؾ َواَل َأَسػػػػػػػػػػػػاُءوا  
 

أراد : ما ظمـ بنك قريع ، كحذؼ المضاؼ ىنا داؿ عمى شمكؿ عدـ الظمـ ، كعدـ كقكفو عند حػد أبنػاء 
ٍف يينسب إل نما امتد ليشمؿ كؿ مى   َييا القبيمة كحدىـ ، كا 

 ػ بنيػػػة الزيػادة :ٖ

إذا كانت بنية الحذؼ كسيمة مف كسائؿ تكثيؼ المغة الشعرية ، كىك يتـ بحذؼ بعض األصكؿ  
، أك غيرىا مف بنية الجممة الشعرية ؛ بغية شحنيا بعدد مف الدالالت التي تضع في اعتبارىا المتمقي ، 

كبػػػيف الػػنص ، فػػػتف بنيػػة الزيػػػادة بمػػػا  كشػػده إلػػػى الػػنص كربطػػػو بػػو فػػػي صػػكرة مػػػف صػػكر التفاعػػػؿ بينػػو
تتضػػمنو مػػف حشػػد كتطكيػػؿ لمجممػػة الشػػعرية ، كحشػػكىا بػػبعض العناصػػر المغكيػػة التػػي يمكػػف االسػػتغناء 
عنيػػا دكف أف يػػؤثر ذلػػؾ بالسػػمب عمػػى بنيتيػػا المغكيػػة ، تسػػتثير عػػددنا مػػف الػػدالالت التػػي يطمػػح إلييػػا 

مػػػف ىػػػذه الػػػدالالت مػػػا يتعمػػػؽ  فػػػي ذكرىػػػا أك حػػػذفياحريػػػة الكاممػػػة المبػػػدع مػػػف ىػػػذه الزيػػػادات التػػػي لػػػو ال
بالناحية المعنكية كالتأكيد ، كمنيا ما يتعمؽ بالناحية المفظية كالزينػة أك غيرىػا ممػا أشػار إليػو الككفيػكف 
عنػػد حػػديثيـ عػػف حػػػركؼ الزيػػادة ، أك حػػركؼ الصػػػمة كىػػذه تسػػميتيـ ليػػا ؛ إذ ييتكصػػػؿ بيػػا إلػػى زيػػػادة 

كمػف حػركؼ الصػمة التػي جػاءت زائػدة  (ّزف ، أك السػجع أك غيػر ذلػؾ " )الفصاحة ، أك إلػى إقامػة الػك 
 ( :ْ، قاؿ أكس  ) الباءعند الشعراء األربعة 

 ِإفَّ ِمػػػػػػَف اْلَقػػػػػػْوـِ َمْوُجػػػػػػوًدا َخِميَفتُػػػػػػوُ 
 

 َوَمػػػػا َخِميػػػػُؼ َأِبػػػػي َوْىػػػػٍب ِبَمْوُجػػػػوِد  
 

 ( : ٓب ، كقاؿ زىير)فدخكؿ الباء الزائدة عمى خبر ما يفيد تككيد انتفاء مف يخمؼ أبي كى
 

ـُ َحْبػػػػػػػُؿ     َوَلْسػػػػػػَت ِبػػػػػػالٍؽ ِباْلِحَجػػػػػػاِز ُمَجػػػػػػاِورًا  َواَل َسػػػػػػػَفرًا ِإالَّ َلػػػػػػػُو ِمػػػػػػػْنُي
 

 ( : ٔدخمت الباء عمى خبر ليس كىي زائدة لتككيد المعنى ، كقاؿ كعب )
 

                                                 
 َ  ّْديكاف كعب ص  - ُ
 َ  َٖديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ ـ ػ الدار الجماىيرية ػ ليبيأُٖٗ/  ُط ّٓٓعبد الرحمف المطردم : أساليب التككيد في القرآف الكريـ ص  - ّ
  َ  ْٗ/ّ،  ّْ/ِ،  ُِ/َُ، كانظر :  ِٓديكاف أكس ص  - ْ
  َ  ُٕٖ/ُّ،  ُّْ/َّ،  ُٕ/ِّ، كانظر :  ّٗشعر زىير ص  - ٓ
  َ   ّٕ/ْ،  ُْ/ٖ، كانظر :  ُِٓديكاف كعب ص  - ٔ
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 ُترَاِوُحػػػػػػُو اأَلْرَواُح َقػػػػػػْد َسػػػػػػاَر َأْىمُػػػػػػوُ 
 

 َسػػػاِئِر َوَمػػػا ُىػػػَو َعػػػْف َحػػػيِّ اْلَقَنػػػاِف بِ  
 

 ( :ُكقاؿ الحطيئة ) َفيك بزيادة الباء مع خبر ما يؤكد عدـ زكاؿ الربع عف حي القناف 
 

 َواهلِل َمػػػػا َمْعَشػػػػٌر اَلُمػػػػوا اْمػػػػرًَأ ُجُنًبػػػػا
 

 ِمػػػػْف ءِؿ أْلِي ْبػػػػِف َشػػػػمَّاٍس ِبَأْكَيػػػػاِس  
 

 َا الداللة اإليقاعية فزيادة الباء ىنا تأكيد ليجاء ىؤالء البلئميف ، كمع داللة التأكيد تأتي أيضن 
،  مفكمف الحركؼ الزائدة التي تؤدم زيادتيا إلى داللة جديدة باإلضافة إلى الداللة اإليقاعية  

 ( كالشمكؿ ، كمف مكاضعيا قكؿ أكس  : ِفيي لتككيد النفي ، أك لبلستغرؽ)
 َفَأْبَرْحػػػػػػػَت ِفػػػػػػػي ُكػػػػػػػؿِّ َخْيػػػػػػػٍر َفَمػػػػػػػا 

 

  (ّ) ُيَعاِشػػػػػػُر َسػػػػػػْعَيَؾ ِمػػػػػػْف َطاِلػػػػػػبِ  
 

طبلقو ، كقكؿ زىير ) مففزيادة   ( :ْعند نياية العجز بعد ما النافية أفاد شمكؿ النفي كا 
 َوالِسػػػػػػػػػْتُر ُدوَف اْلَفاِحَشػػػػػػػػػاِت َوَمػػػػػػػػػا

 

 َيْمَقػػػػػػاَؾ ُدوَف اْلَخْيػػػػػػػِر ِمػػػػػػػْف ِسػػػػػػػْتِر  
 

فتذا كاف بيف ممدكحو كبيف الفكاحش ستر ، فتنو ليس بينو كبيف فعؿ الخير أم ستر ، كمػف ثمػة تكػكف 
 (  :ٓداللة الحرؼ الزائد متكجية إلى النفي المطمؽ ، كقكؿ كعب )

فَّ اْلُكَمْيػػػػػػػَت ِعْنػػػػػػػَد َزْيػػػػػػػٍد َذَماَمػػػػػػػةٌ   َواِ 
 

   َوَمػػا ِباْلُكَمْيػػِت ِمػػْف َخَفػػاٍء ِلَمػػْف َيػػَرى 
فحػرؼ الجػػر الزائػد يفيػػد النفػي المطمػػؽ لخفػاء الفػػرس / الكميػت عمػػى مػف يػػرل ، كفػي ذلػػؾ تعػريض مػػف 

 ( :ٔكقكؿ الحطيئة ) َيف تياكنكا في حؽ فرسو إذ أسممكه إلى زيد الخيؿ كعبو بقكمو الذ
 َتَكمَّػػػػػػػػَؼ َأْثَمػػػػػػػػاَف اْلُممُػػػػػػػػوِؾ َفَسػػػػػػػػاَقَيا

 

َِاٍؿ َواَل َزْنػػدُ    َوَمػػا َ ػػضَّ َعْنػػُو ِمػػْف ُسػػ
 

طبلقو ألم سؤاؿ فيك يؤك  َد شمكؿ النفي كا 
ة التككيػد ، كمػا تكفيػا عػف ، كىي تنػتج داللػ ماخاصة بعد  إفْ كمف الحركؼ التي جاءت زائدة  
 (  : ٖ( ، يقكؿ زىير )ٕالعمؿ )

 َوَمػػػػا ِإْف َأَرى َنْفِسػػػػي َتِقيَيػػػػا َكِريَيِتػػػػي
 

ـَ َماِلَيػػػا    َوَمػػػا ِإْف َتِقػػػي َنْفِسػػػي َكػػػرَاِئ
 

فزيادتيا في المكضعيف مف الصدر كالعجز أفاد تككيد الداللة المطركحة ، كىػي أف شػيئنا ال يقػي الػنفس 
 (  :ٗدة زىير كجرأتو ، ك ال كرائـ مالو ، كيقكؿ كعب )مف اليبلؾ ال ش

                                                 
  َ  َُْ/ٓ،  َُْ/ُ،  ُّٕ/ْ، كانظر :  ْْديكاف الحطيئة ص  - ُ
  َ  ّٕٗ/ُ، كانظر : الزمخشرم : الكشاؼ ػ سابؽ ػ  ُّٔ/ِيو : الكتاب ػ سابؽ ػ سيبك  - ِ
  َ ٓٓ/َُ، كانظر :  ُِديكاف أكس ص  - ّ
  َ  ِٖ/ٖٓ،  ُُ/ٕ، كانظر :  َُِشعر زىير ص  - ْ
  َ  ُْٓ/ٔ،  ُِٗ/ْ، كانظر :  ٔٗديكاف كعب ص  - ٓ
  َ  ّّّ/ِ،  ُّّ/ٓ، كانظر :  ِِّديكاف الحطيئة ص  - ٔ
  َ  ُّٓ/ّسيبكيو : الكتاب ػ سابؽ ػ  - ٕ
  َ، كرييتي : جرأتي كشدتي  َُٕشعر زىير ص  - ٖ
  َ، أجـ أسكد : أم تيس اسكد   ُّٔديكاف كعب ص  - ٗ
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َـّ َأْسػػػػػػػػػَوَد َحاِلػػػػػػػػػؾٍ   َفَشػػػػػػػػػَرْيُتُو ِبػػػػػػػػػَأَج
 َمػػػػػػػا ِإْف َوَجػػػػػػػْدُت َلػػػػػػػُو ِفػػػػػػػَداًء َ ْيػػػػػػػَرهُ 

 

 ِبُعَكػػػػػاَظ َمْوُقوًفػػػػػا ِبَمْجَمِعَيػػػػػا ُضػػػػػَحا 
ـْ ِفيَمػػػا َمَضػػػى  ُُِى  َوَكػػػَذاَؾ َكػػػاَف ِفػػػَدا

 

الثػػاني ، كزيادتيػػا لتككيػػد المعنػػى ، إذ بمجػػرد أف كجػػد الفػػداء ىنػػا زائػػدة بعػػد مػػا فػػي صػػدر البيػػت فػػ ْف   
 (  :ُكيقكؿ الحطيئة ) َالذم سيشريو بو كىك التيس األسكد قاـ بعممية الشراء 

 َفَبَنػػػػػػى َعَمْيَيػػػػػػا النِّػػػػػػيَّ َفْيػػػػػػَي ُجاَلَلػػػػػػةٌ 
 

 َمػػػػػا ِإْف ُيِحػػػػػيُط ِبَجْوزَِىػػػػػا التَّْصػػػػػِديُر  
 

( قاؿ زىير عف حالتو بعػد ِكف لمتككيد خاصة بعد لما )كتك أفْ كمف ىذه الحركؼ الزائدة كذلؾ 
 بعد رحيؿ آؿ ليمى  :

ػػػػػػػػػػػػػػػَؿ ءُؿ َلْيَمػػػػػػػػػػػػػػػى ػػػػػػػػػػػػػػػا َأْف َتَحمَّ  َفَممَّ
 

ـُ الظَِّبػػػػاُء    (ٖ)َجػػػػَرْت َبْيِنػػػػي َوَبْيػػػػَنُي
 

فيك يؤكد عمى ما أصابو مف الشـؤ بعد رؤيػة الظبػاء فػي ديػار ليمػى بعػد ارتحاليػا ، كيبػدك أف كقػكع أف 
 ( :ْكيقكؿ الحطيئة )َاؿ البعد المعنكم الذم تركو ارتحاليـ في قمبو قبؿ الفعؿ ىنا د

ػػػػػػػػا َأْف َأَتْيَنػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػاَلدهُ   َسػػػػػػػػَرْيَنا َفَممَّ
 

 َأَقْمَنػػػػػػػػػػا َوَأْرَتْعَنػػػػػػػػػػا ِبَخْيػػػػػػػػػػِر َمِريػػػػػػػػػػِع  
 

 ( :ٓفقد جاءت زائدة إلفادة تككيد اإلقامة ، كتأتي زائدة بعد إذا في قكؿ أكس بف حجر )
 ِإَذا َأْف َكَأنَّػػػػػػػػػػػػوُ َفَأْمَيَمػػػػػػػػػػػػُو َحتَّػػػػػػػػػػػػى 

 

ػػػِة اْلَمػػػاِء َ ػػػاِرُؼ    ُمَعػػػاِطي َيػػػٍد ِمػػػْف َجمَّ
 

ا  التي يكثر مجيئيا بعد إذا الشرطية ، كلـ تكف عمة نحكية  ماكمف الحركؼ الزائدة عندىـ أيضن
لزيادتيا كالتي كانت مع الباء إذا دخمػت عمػى خبػر لػيس ، كمػا يقػـك بكظيفتيػا ، كمػف ثػـ تكػكف زيادتيػا 

،   كمػػف مكاضػػعيا  ٖ/ٔ،  ّ/ُٖ،  ِ/ٗقامػػة الػػكزف الشػػعرم ، كمػػف مكاضػػعيا عنػػد أكس : خاصػػة بت
،  ِْ/ِْ،  ِْ/ِّ، كمػػػف مكاضػػػعيا عنػػػد كعػػػب:  ُُّ/ّٕ،  َُُ/ِٕ،  َُٗ/ِٓعنػػػد زىيػػػر : 

  َ  َُٕ/ُِ ٔٗ/ّ،  ُٗ/ِٖحطيئة : ، كمف مكاضعيا عند ال ٖٔ/ِْ
ك التركيػب المغػكم ، كيكػكف ذلػؾ فػي مكاضػع كقد تتجاكز الزيادة الحرؼ إلى الكممة أك الجممة أ 

المبػػدؿ منػػو فػػي فػػي حػػيف يكػكف ، اسػتخداـ البػػدؿ قػػد تػػـ مخصكصػة ، منيػػا أف يكػػكف مػػع الكممػة الزائػػدة 
غنػػاء عػػف ذكػػره ، بيػػد أف الشػػاعر يحػػرص عمػػى ذكػػر البػػدؿ بعػػد المبػػدؿ منػػو لػػبعض الػػدالالت المػػرادة ، 

 ( :ٔيقكؿ أكس )
 

ػػػػػػَيا ـٌ َقض   َوَقِضيُضػػػػػػَيا َوَجػػػػػػاَءْت ُسػػػػػػَمْي
 

 ِبػػػػػػَأْكَثِر َمػػػػػػا َكػػػػػػاُنوا َعِديػػػػػػًدا َوَأْوَكُعػػػػػػوا  
 

                                                 
  َ ، النٌي : الشحـ ، الجكز : الكسط ، التصدير كالغٍرض كالغيٍرضة بمنزلة الحزاـ لمسرج ُْٓديكاف الحطيئة ص  - ُ
 َ  ِِِ/ْكتاب ػ سابؽ ػ سيبكيو : ال - ِ
    َ  ُِْشعر زىير ص  - ّ
  َ  َّٗديكاف الحطيئة ص  - ْ
  َ  ُٕديكاف أكس ص  - ٓ
  َ  ٖٓ/ٕ، كانظر  ٕٓديكاف أكس ص  - ٔ
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 ( :ُ) فقد ذكر : قضيـ ك قضيضيـ بعد سميـ ليدؿ عمى أنيـ قد جاءكا بأجمعيـ ، كيقكؿ زىير
 

 ِإَلػػػػى اْبػػػػِف َسػػػػْمَمى ِسػػػػَناٍف َواْبِنػػػػِو َىػػػػِرـٍ 
 

 َتْنُجػػػػػػػػػو ِبَأْقتَاِدَىػػػػػػػػػا ِعيِديَّػػػػػػػػػٌة َتِخػػػػػػػػػُد  
 

 :  (ِؿ مما قبميما ، كقد ذكرىما ألنسو كغرامو بيما ، كيقكؿ كعب )فذكر سناف كىـر بد
 

 َوَيَخاَفػػػػػػػػاِف َعػػػػػػػػاِمرًا َعػػػػػػػػاِمَر اْلُخْضػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػِر َوَكػػػػػػػاَف الػػػػػػػذَِّناُب ِمْنػػػػػػػُو َمِصػػػػػػػيرَا  
 

  : (ّ) فقكلو : عامر الخضر تأكيد كتحديد ليذا القناص الذم يخافانو ، كيقكؿ الحطيئة
 

 ْىػػػػػَي َخاِلَيػػػػػةٌ َقاَلػػػػػْت ُأَماَمػػػػػُة ِعْرِسػػػػػي وَ 
 

 ِإفَّ اْلَمَطػػػػػاِمَع َقػػػػػْد َصػػػػػاَرْت ِإَلػػػػػى ُقمُػػػػػِؿ  
 

فكممػة عرسػي بػدؿ مػف أمامػػة ، كذكرىػا ىنػا تحديػد ليكيتيػا؛ ألف عػػرس الرجػؿ يعنػي امرأتػو، كربمػا كػػاف 
   َذلؾ مف باب التمذذ بذكرىا، أك كاف جرينا عمى سنف الشعراء السابقيف كالمعاصريف لو 

لتػػي ال تفيػػد عبلقػػة نحكيػػة ، بقػػدر مػػا تفيػػد عبلقػػة دالليػػة مػػع مػػا قبميػػا تمػػؾ كمػػف الجمػػؿ الزائػػدة ا 
الجمػػؿ التػػي تجػػيء تفصػػيبلن لمػػا أيجمػػؿ قبميػػا ، كىػػي صػػكرة مػػف صػػكر اإلطنػػاب بمػػا يعنيػػو مػػف مركنػػة 
ذا كػػػاف المعنػػػى ال يتبمػػػكر إال  التكظيػػػؼ فػػػي حػػػاؿ اإلثبػػػات أك الحػػػذؼ رغبػػػة فػػػي تفسػػػيره كتأكيػػػده ، " كا 

( الذم ييعد ذكره آنئػذو مػف بػاب الزيػادة التػي ْالتركيب يستطيع االستغناء عف التفصيؿ ) باإلجماؿ ، فتف
 ( :ٓتسيـ بقدر في إطالة الجممة الشعرية ، مف ذلؾ قكؿ أكس بف حجر )

 اأَلْلَمِعػػػػػػػي  الَّػػػػػػػِذي َيُظػػػػػػػف  َلػػػػػػػَؾ الظَّػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػفَّ َكػػػػػػػػَأْف َقػػػػػػػػْد رََأى َوَقػػػػػػػػْد َسػػػػػػػػِمَعا  
 

صابة التخميف، كلكنو آثر تفصيؿ الداللة بالجممة  فكممة األلمعي دالة بذاتيا عمى كصفو بحسف الظف كا 
 ( : ٔكقكؿ زىير )َالكصفية ليطيؿ الحديث عف ىذا الذم يرثيو كىك فضالة بف كمدة 

 َفالنَّػػػػاُس َفْوَجػػػػاِف ِفػػػػي َمْعُروِفػػػػِو َشػػػػَرعٌ 
 

ـُ َصػػػػػػػػػاِدٌر َأْو َقػػػػػػػػػاِرٌب َيػػػػػػػػػِرُد    َفِمػػػػػػػػػْنُي
 

  َكجاف " كىما : الصادر الراجع عف الماء ، كالقارب الطالب لمماء فقد فصؿ في العجز كممة " ف
ثىؿو أك حكمػة يخػتـ بيػا البيػت، كتكػكف مرتبطػة دالليِّػا بمعنػاه، كذلػؾ مػا عيػرؼ   ك تككف الزيادة بمى

بالتذييؿ كىك" أف يذيؿ الناظـ أك الناثر كبلمنا بعد تمامو، كحسػف السػككت عميػو، بجممػة تحقػؽ مػا قبميػا 
 : (ٖ)مف ذلؾ قكؿ أكس  (ٕ)  ـ، كتزيده تككيدنا تجرم مجرل المثؿ بزيادة التحقيؽ "مف الكبل

ـْ َأِجػػػػػػػػػْد َأَحػػػػػػػػػًدا ـُ َحَسػػػػػػػػػَبا  َأَبِنػػػػػػػػػي ُلَبْيَنػػػػػػػػػى َلػػػػػػػػػ ـَ ِمػػػػػػػػػْنُك  ِفػػػػػػػػػي النَّػػػػػػػػػاِس َأأَل
                                                 

 َ   ِِْشعر زىير ص  - ُ
  َ  ُُٓديكاف كعب ص  - ِ
  َ ُّٖديكاف الحطيئة  - ّ
  َ  ِٖٗقيات ػ سابؽ ػ ص محمد اليادم الطرابمسي : خصائص األسمكب في الشك  - ْ
  َ  ّٓديكاف أكس ص  - ٓ
    َ  ِِٕشعر زىير ص  - ٔ
  َيرىما ، كغ ُُُ/ّ، الطراز لمعمكم  ُِِ/ّ، كانظر : اإلتقاف لمسيكطي  ِْٓ/ُابف حجة : خزانة األدب  - ٕ
  َ  ْديكاف أكس ص  - ٖ
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 َوَأَحػػػػػػػػػػػػػػػػؽَّ َأْف ُيْرَمػػػػػػػػػػػػػػػػى ِبَداِىَيػػػػػػػػػػػػػػػػٍة 
 

 ِإفَّ الػػػػػػػػػػػػػػدََّواِىي َتْطمُػػػػػػػػػػػػػػُع اْلُحػػػػػػػػػػػػػػُدَبا 
 

ني إلى حكمة مفادىػا أف الػدكاىي / المصػائب ال ييعجزىػا شػيء ، كىػي تػرتبط فقد أشار عجز البيت الثا
يقاعيِّا ، فاألكلى أنو يؤكد أحقيػة بنػي لبينػى بػأف ييصػابكا بداىيػة ، كالثانيػة كىػي الداللػة  بالصدر دالليِّا كا 

 ( :ُ) كقكؿ زىير مخاطبنا بني تميـَبيف كممتٍي : داىية ، الدكاىي  اإليقاعية الماثمة في الترديد
 َفَقػػػػػػػػػػػرِّي ِفػػػػػػػػػػػي ِبػػػػػػػػػػػاَلِدِؾ ِإفَّ َقْوًمػػػػػػػػػػػا
 َأِو اْنَتِجِعػػػػػػػي ِسػػػػػػػَناًنا َحْيػػػػػػػُث َأْمَسػػػػػػػى

 

ـُ َيُيوُنػػػػػػػػػػوا   َمتَػػػػػػػػػػى َيػػػػػػػػػػَدُعوا ِباَلَدُىػػػػػػػػػػ
 َفػػػػػػػػػػػِ فَّ اْلَغْيػػػػػػػػػػػَث ُمْنَتَجػػػػػػػػػػػٌع َمِعػػػػػػػػػػػيُف 

 

بالجممة فقد ختـ البيت األكؿ بالحكمة الدالة عمى أنو متى ما غادر قكـ ديارىـ ذلُّكا ، كىي ترتبط سببيِّا 
األكلػػى التػػي يػػػأمرىـ فييػػا بػػالقرار فػػػي ببلدىػػـ ، كخػػتـ البيػػػت الثػػاني بالحكمػػة الدالػػػة عمػػى أف الغيػػػث ال 

  َينضب ماؤه ، فيك منتجع لمف يركمو 
 ( :ِكقكؿ كعب )

ـْ َتْفَعمُػػػػػوا َمػػػػػا َأَمػػػػػْرُتُكـُ  ـُ َلػػػػػ  َفػػػػِ ْف َأْنػػػػػُت
 

 َفػػػػػػَأْوُفوا ِبَيػػػػػػا ِإفَّ اْلُعُيػػػػػػوَد َوَداِئػػػػػػُع  
 

  َإف العيكد كدائع حكمة مرتبطة دالليِّا بما سبقيا مف دعكتو إلى الكفاء بالذمـ  فقكلو :
  ( :ّكقكؿ الحطيئة )

ِتي َعَمػػى اْلَحْمػػِد َماَلػػوُ  ِْ  تَػػُزوُر اْمػػرًَأ ُيػػ
 

 َوَمػػػْف ُيْعػػػِط َأْثَمػػػػاَف اْلَمَحاِمػػػِد ُيْحَمػػػػِد  
 

الصػػدر بػػالمعنى ، فػػتف لمعجػػز بػػو ( ، كبػػرغـ اسػػتقبلؿ ْفػػالعجز كمػػو تػػذييؿ ؛ ألنػػو خػػرج مخػػرج المثػػؿ )
صمة داللية مرتبطة بفكرة الجكد كالكـر ، كما أف لو بو صمة إيقاعية قائمة عمى التصدير كالترديد لمادة 

   َفي المصراعيف  حمد

                                                 
  َ  ُٕٓديكاف زىير ص  - ُ
2

  َ  ُٖديكاف كعب ص  - 

3
  َ  َٖئة ص ديكاف الحطي - 

4
  َ  ِْٔ/ُ، خزانة األدب لمحمكم  ُُْ/ّ، الطراز لمعمكم  ّٖٗابف أبي اإلصبع : تحرير التحبير ص  - 
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 المبحث الثاني : الِبَنى اإلنشائية :

خبرة عػف منطػكؽ تقؼ ىذه البنية عمى طرؼ نقيض مف البنية الخبرية، إذ كانت ىذه األخيرة م 
يسػػتدعي التصػػديؽ أك التكػػذيب، أمػػا بنيػػة اإلنشػػاء، فيػػي ال تخبػػر كال تسػػتدعي مػػف المتمقػػي تصػػديقنا أك 
نمػػا ىػػي تسػػتدعي مجمكعػػة مػػف الػػدالالت أك األغػػراض التػػي يتغياىػػا المبػػدع حػػاؿ  تكػػذيبنا لصػػاحبيا ، كا 

يعيشػيا المبػدع، المرحمػة األكلػى  ككنيا ليست متحققة عند التمفظ بيا، كىذا ما يضعنا أماـ مراحؿ ثبلثػة
تمثػػػؿ الحالػػػة النفسػػػية التػػػي تعتمػػػؿ داخميػػػا ىػػػذه الػػػدالالت أك األغػػػراض، كالمرحمػػػة الثانيػػػة تمثػػػؿ لحظػػػة 
صياغة ىذه الدالالت في إطار لفظي منطكؽ ال تسػتدعي بنيتػو السػطحية ىػذه الػدالالت، كأمػا المرحمػة 

م يتركػػو الػػتمفظ ، كذاؾ مػػا يمكػػف التماسػػو فػػي تعريػػؼ الثالثػػة، فيػػي مرحمػػة مػػا بعػػد الػػتمفظ، أك األثػػر الػػذ
( كقد حيصر اإلنشاء الطمبي في: ُ) اإلنشاء الطمبي بأنو" ما يستمـز مطمكبنا ليس حاصبلن كقت الطمب "

  َاألمر، النيي، االستفياـ، النداء، ثـ التمني 

                                                 
  َـ ػ مكتبة الخانجي ََُِىػ/ُُِْ/ٓط ُِعبد السبلـ ىاركف : األساليب اإلنشائية في النحك العربي ص  - ُ
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لتعجػػب كالمػػدح يسػػتدعي اإلنشػػاء الطمبػػي إنشػػاءن ال يسػػتمـز مطمكبنػػا غيػػر حاصػػؿ عنػػد الطمػػب، ا 
كالذـ كغيرىا ، ككؿّّ مف اإلنشػاء الطمبػي كغيػر الطمبػي يسػتثير ذىػف المتمقػي إذ يحركػو صػعكدنا كىبكطنػا 
بػػيف بنيتػػٍي السػػطح كالعمػػؽ السػػتكناه الػػدالالت المنكطػػة بكػػؿٍّ منيمػػا، كىػػذه الحركػػة الذىنيػػة ىػػي مصػػدر 

البنػػػى بػػػالكقكؼ عنػػػد مجػػػرد الداللػػػة  المتعػػػة فػػػي البنػػػى اإلنشػػػائية بنكعييػػػا؛ ألنػػػو ال يجػػػب أف تقنػػػع ىػػػذه
نمػػا عمييػػا أف" تتخطػػى اإلخبػػار لمفائػػدة إلػػى اإلمتػػاع بػػالفف، الفػػف الػػذم ىػػك أصػػكؿ متفػػؽ  اإلخباريػػة، كا 

كىػػك مػػا يمكػػف التماسػػو عنػػد شػػعراء  (ُ) عمييػػا، كرؤيػػة خاصػػة تبػػزغ مػػف خػػبلؿ تطبيػػؽ ىػػذه األصػػكؿ "
  َكالتجكيد الفني  الصنعة الذيف أفنكا شطرنا مف جيدىـ في سبيؿ التحسيف

 ػ األمػػػػػر :ٔ
رغـ تعدد تعريفات أسمكب األمر كتنكعيػا فػي التػراث العربػي ، فتنيػا تكػاد تتفػؽ عمػى أنػو طمػب  

( مف اآلمر الذم ال يريد مف األمػر مػا تشػير إليػو بنيتػو السػطحية  ِلحدكث فعؿ عمى سبيؿ االستعبلء )
نما يتعداىا إلى ما تبكح بو بنيتو العميقة م ف دالالت يقتضييا المكقؼ ، أك يحددىا سياؽ األمر الذم كا 

يتحقؽ مف خبلؿ دكاؿ أربعة ىي : فعؿ األمر كالمضارع المسػبكؽ بػبلـ األمػر ، كاسػـ فعػؿ األمػر ، ثػـ 
 ( :ّالمصدر النائب عف فعمو ، فمف فعؿ األمر قكؿ أكس )

ـْ َعِجمُػػػػوا  َقػػػػْد ُقْمػػػػُت ِلمرَّْكػػػػِب َلػػػػْواَل َأنَُّيػػػػ
 

 َمػػػيَّ َفَحي ػػػوا اْلَحػػػيَّ َأْو ِسػػػيُروا ُعوُجػػػوا عَ  
 

: عكجكا ، حيكا ، سيركا ،  ، كىذه األفعاؿألمر في البيت فثـ ثبلثة أفعاؿ جاءت عمى صيغة ا
كالشاعر يتكجػو بيػا إلػى الركػب المفػارؽ ممتمسنػا مػنيـ تحقيػؽ أحػد ىػذه األمػكر ، أف يميمػكا إلػى الحػي ، 

ديف حتػػى ال يصػػاب بمزيػػد مػػف األسػػى لرؤيػػة ارتحػػاليـ ، كقػػكؿ كيقػػدمكا لػػو التحيػػة ، أك أف يسػػيركا مبتعػػ
  ( :ْزىير مخاطبنا نفسو )

ـْ َحْبَمَيػػػػػػػػػػػػػا ِإْذ َصػػػػػػػػػػػػػرََّمْتوُ   َفَصػػػػػػػػػػػػػرِّ
 

 َوَعػػػػػػػػػػػاَدى َأْف ُتاَلِقَيَيػػػػػػػػػػػا اْلِعػػػػػػػػػػػَداُء  
 

ـْ المكاجية التي ينتجيا األمر  في بداية الصدر بيف الشاعر كذاتو التي تكاجػو سػطكة المػرأة المفارقػة  صرِّ
رغـ الرغبة الدفينة في عدـ الفراؽ ، كمع ذلؾ فبلبد مف نصرة أحد الطرفيف ، كقد تجسػدت ىػذه النصػرة 
فػػي صػػرامة األمػػر الصػػادر مػػف الػػذات المتكممػػة إلػػى الػػذات المجػػردة بمجػػازاة المػػرأة مػػف جػػنس عمميػػا ، 

 ( : ٓؿ كعب )لتككف الداللة المرادة ىي اإلشارة إلى عاقبة ما قرفتو المرأة في حؽ زىير ، كيقك 

ػػػػػػا َعَمػػػػػػى َرْبػػػػػػٍع ِبػػػػػػَذاِت اْلَمزَاِىػػػػػػرِ   أَِلمَّ
 

 ُمِقػػػػػػػيـٍ َكػػػػػػػَأْخاَلِؽ اْلَعَبػػػػػػػاَءِة َداِثػػػػػػػِر  
 

                                                 
    َـ ػ اإلسكندرية  ُٖٖٗػ منشأة المعارؼ ػ  َُٓد/ منير سمطاف : ببلغة الكممة كالجممة كالجمؿ ص  - ُ
  َ  ُّٖالسكاكي : مفتاح العمـك ػ سابؽ ػ ص  - ِ
   َ ْٓ/ّٔ،  ِٕ/ٗ،  ِٓ/ُ،  ُْ/َُ،  ُّ/ُ، كانظر :  َْديكاف أكس ص  - ّ
  َ  ْْ/ٓ،  ّٖ/ُٓ،  َّ/َِ،  ِٖ/ُٕ، كانظر :  ُِٔشعر زىيرص  - ْ
  َ  ُِٓديكاف كعب ص  - ٓ
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األمػػر متكجػػو إلػػى الصػػاحبيف المػػذيف حػػرص الشػػعراء عمػػى مخاطبتيمػػا فػػي مفتػػتح قصػػائدىـ خاصػػة فػػي 
الػرفيقيف عمػى ىػذا الربػع  سياؽ الرحمة أك الطمؿ، كمف ثمة تبدك داللة األمر ىنا في التماس إلماـ ىذيف
 ( : ُالداثر الذم لما تزؿ آثاره باقية بيذا المكاف /ذات المزاىر، كيقكؿ الحطيئة )

 َدِع اْلَمَكػػػػػػػػػػاِرـَ اَل َتْرَحػػػػػػػػػػْؿ ِلُبْغَيِتَيػػػػػػػػػػا
 

ـُ اْلَكاِسػػػي    َواْقُعػػػْد َفِ نَّػػػَؾ َأْنػػػَت الطَّػػػاِع
 

ة كاحػػدة تػػدؿ عمػػى مػػا يحممػػو مػػف تبكيػػت الحطيئػػة فػػي سػػياؽ ىجػػاء لمزبرقػػاف ، كلػػذا لػػـ يقنػػع بجممػػة طمبيػػ
نمػػا راح يكثػػؼ مػػف ىػػذه الجمػػؿ الطمبيػػة : أمػػراف فػػي بدايػػة كػػؿ مصػػراع   كنيػػي  كتػػكبيد كاسػػتيجاف ، كا 
مترتب عمى األمر األكؿ ، ككأنمػا ال يريػد إعطػاءه فرصػة لمػدفاع عػف نفسػو فغمػؽ عميػو األبػكاب بتػكالي 

األمػػر المضػػارع المسػػبكؽ بػػبلـ األمػػر، كقػػد كردت عنػػد  كمػػف صػػيغ، أكامػػره كنكاىيػػو التكبيخيػػة التقريعيػػة 
 ( : ِكؿٍّ مف أكس كالحطيئة ، يقكؿ أكس في رثاء فضالة )

 ِلَيْبِكػػػػػػػػَؾ الشَّػػػػػػػػْرُب َواْلُمَداَمػػػػػػػػُة َواْلػػػػػػػػػػ
 

 ػػػػػػػػػػِفْتَياُف ُطػػػػػػػػػر ا َوَطػػػػػػػػػاِمٌع َطِمَعػػػػػػػػػا  
 

يؤكػد عمػى رغبػة الشػاعر فدخكؿ البلـ عمى الفعؿ المضارع مع إنتاجيػا لداللػة األمػر الػداؿ عمػى النػدب 
 ( :ّ) في استمرار البكاء عمى فضالة ، كيقكؿ الحطيئة

 َفْمَيْجػػػػػزِِه اهلُل َخْيػػػػػرًا ِمػػػػػْف َأِخػػػػػي ِثَقػػػػػةٍ 
 

 َوْلَيْيػػػػػِدِه ِبُيػػػػػَدى اْلَخْيػػػػػرَاِت َىاِديَيػػػػػا  
 

فتكػػرار األمػػر فػػي صػػدر المصػػراعيف داؿ عمػػى الرغبػػة الممحػػة فػػي نفػػس الشػػاعر مػػف تحقػػؽ المػػراد منػػو   
كػاف الفعػؿ مسػندنا إلػى ا تعػالى فييمػا ، كانػت الداللػة المػرادة مػف األمػر فييمػا ىػي الػدعاء بخيػر  كلما

   َالجزاء ؛ ألنو أخك ثقة ، كأف ييديو إلى الخيرات 
كمف الصيغ الدالة عمى األمر صػيغة اسػـ فعػؿ األمػر الػداؿ عمػى الطمػب الػذم يػدؿ عميػو فعمػو  

 زىير :( يقكؿ ْبيد أنو ال يقبؿ عبلمتو )
ػػػػػػػػػػا َأْف َيقُػػػػػػػػػػوَؿ َبُنػػػػػػػػػػو َمَصػػػػػػػػػػادٍ  مَّ  َواِ 

 

ـْ ِإنََّنػػػػػػػػػػػا َقػػػػػػػػػػػْوـٌ ِبػػػػػػػػػػػرَاُء    (ٓ)ِإَلػػػػػػػػػػػْيُك
 

ػا : إلػيكـ : أم تنحػكا عنػا ، كالتيديػد كالتػكبيد متعمػؽ بقكلػو فػي نيايػة البيػت :  فيك يػأمرىـ ميػددنا كمكبخن
 ( :ٔإننا قكـ براء أم بريئكف مما كسمتمكنا بو مف الغدر كمنع الحؽ ، كيقكؿ كعب )

َـّ ِإَلْيَنػػػػػػػػػػػػا ءَؿ ُبْيثَػػػػػػػػػػػػَة ِإنََّمػػػػػػػػػػػػا   َىمُػػػػػػػػػػػػ
 

 ِىػػػػػػَي الػػػػػػدَّاُر اَل َنْعتَاُفُيػػػػػػا َوُنِييُنَيػػػػػػا  
 

َـّ فاألمر الذم صدر بو البيت  منػتج لداللػة النصػح المتكجيػة إلػى آؿ بيثػة بػالمجيء إلػى دارىػـ التػي  َىم
 ( :ُال يترككنيا ، كال يعرضكنيا لميكاف ، كيقكؿ الحطيئة )

                                                 
  َ  َٓحطيئة ص ديكاف ال - ُ
  َ  ٓٓديكاف أكس ص   - ِ
    َ  َِٖديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َ  ُِٓ -ُِْ/ُانظر كبلـ سيبكيو عمى أسماء األفعاؿ : الكتاب ػ سابؽ ػ  - ْ
  َ  ُّٕشعر زىير ص  - ٓ
 َ  ُّٕديكاف كعب ص  - ٔ
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ـْ  ـْ ِبَحػػػػػاِدِث َمْجػػػػػِدُكـْ َفَخػػػػػْرُت ـْ َنْعَمػػػػػ  َوَلػػػػػ
 

َـّ َبْعػػػػػػػػػَدَىا ِلمتََّنػػػػػػػػػاُفِر    َفَيػػػػػػػػػاِت َىمُػػػػػػػػػ
 

فػػثـ اسػػماف لفعػػؿ األمػػر فػػي صػػدر المصػػراع الثػػاني ، أكليمػػا : ىػػاًت بمعنػػى أعطػػكني، كثانييمػػا: ىمػػـ 
  َف يفخركف بمجد غير معركؼ لديو بمعنى تعالكا ، ككبلىما لمتعجيز كالسخر مف ىؤالء الذي

آخر الصيغ الدالة عمى األمر فيي صيغة المصدر النائب عف فعمو المضمر أك المحذكؼ  أما 
 ( : ِ، ليقـك مصدره بما يقـك بو لغة كداللة ، يقكؿ زىير )

 َفَمْيػػػػػػػػػػػػػػػاًل ءَؿ َعْبػػػػػػػػػػػػػػػِد اهلِل َعػػػػػػػػػػػػػػػد وا
 

ػػػػػػػػرَاُء    َمَخػػػػػػػػاِزَي اَل ُيػػػػػػػػَدب  َلَيػػػػػػػػا الضَّ
 

كا عػػف أنفسػػيـ ىػػذه المخػػازم التػػي ال تخفػػى عمػػى فيػػك يػػكبخيـ فػػي صػػكرة النصػػح بػػأف يتميمػػكا ، كيصػػرف
 ( :ّأحد ، كيقكؿ كعب مخاطبنا النبيِّ صمى ا عميو كسمـ )

 َمْيػػػاًل َىػػػَداَؾ الَّػػػِذي َأْعَطػػػاَؾ َناِفَمػػػَة اْلػػػػ
 

 ػػػػػػػػُقْرءِف ِفيَيػػػػػػػا َمػػػػػػػَواِعيٌظ َوَتْفِصػػػػػػػيُؿ  
 

مػر كىػي الػدعاء الػذم يتكجػو بػو إف مكانة المأمكر ىنا كىػك النبػي صػمى ا عميػو كسػمـ تحػدد داللػة األ
  َـ االستماع ألقكاؿ الكاشيف بو كعب إليو طالبنا منو التريث في الحكـ عميو ، كعد

كقد لكحظ عمى أساليب األمػر أف بعضػيا قػد كرد عنػد بعػض ىػؤالء الشػعراء األربعػة ، كلػـ يػرد  
ند كػؿٍّ مػف زىيػر بػف أبػي عند البعض اآلخر ، مثؿ صيغة المضارع المسبكؽ ببلـ األمر التي لـ ترد ع

سممى ككعب ابنو ، في حيف كردت عند أكس بف حجر كالحطيئة ، كاسـ الفعػؿ لػـ يػرد عنػد أكس بينمػا 
كرد عند اآلخريف ، كالمصدر النائب عف فعمو كرد عند زىير بف أبي سػممى كابنػو كعػب ، كلػـ يػرد عنػد 

  َأكس كالحطيئة ، أما فعؿ األمر ، فقد كرد عندىـ جميعنا 
 ػ النػػػيي : ٕ

ينتمػي ىػػذا األسػمكب إلػػى البنػى الطمبيػػة التػػي تسػتدعي حػػدثنا لػيس حاصػػبلن كقػت الطمػػب ، عمػػى  
الداخمة عمى  ال الناىيةسبيؿ االستعبلء المنكط باالنتياء عف حدث مسبكؽ بدالة النيي الكحيدة ، كىي 

يسػػتدعييا االنتقػػاؿ بػػيف بنيتػػٍي الفعػؿ المضػػارع ، كىػػذه البنيػػة شػػأنيا شػػأف بنيػػة األمػر تمػػر بمراحػػؿ ثبلثػػة 
الثانيػػػة متعمقػػػة بالحػػػدث ك السػػػطح كالعمػػػؽ ، المرحمػػػة األكلػػػى منيػػػا متعمقػػػة بػػػالمكقؼ المسػػػتدعي لمنيػػػي ، 

الكبلمي المتضمف ألسمكب النيي ، أما المرحمة الثالثة ، فيػي متعمقػة بالػدالالت المنكطػة بعمميػة النيػي 
األخيرة تتمكف بنية النيي مف الدخكؿ إلى سياؽ األدبية أم ما بعد الحدث الكبلمي ، كفي ىذه المرحمة 

ذلػؾ السػػياؽ الػػذم " يقتضػػي تخمصػػيا مػػف مبلزمػػة االسػتعبلء ، كىػػك مػػا يػػدفع إلػػى سػػياقات أخػػرل بعيػػدة 
( مػػػػف ْعػػػػف أصػػػػؿ المعنػػػػى لتمػػػػارس إنتػػػػاج دالالت بديمػػػػة مثػػػػؿ التيديػػػػد كالػػػػدعاء كااللتمػػػػاس كغيرىػػػػا " )

فعندما يعرض أكس بف حجر لمدح حميمة بنت فضػالة بػف كمػدة ، ال الدالالت التي يقتضييا المكقؼ ، 
                                                                                                                                                    

  َ  ُِّديكاف الحطيئة ص  - ُ
 َى أمرىا  ، الضراء : التي ال يخف ُْٓشعر زىير ص  - ِ
   َ  َِديكاف كعب ص  - ّ
  َ  ِٖٗد/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص  - ْ
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نمػػا أراد أف يظيػػر مػػا يتمتػػع بػػو مػػف الحكمػػة ،  يريػػد أف يقػػؼ مكقػػؼ المػػادح الػػذم يػػرد الجميػػؿ بمثمػػو ، كا 
ا )  (  :ُفقاؿ ناصحن

َـّ اْمػػػػػِرٍ  َقْبػػػػػَؿ ُخْبػػػػػرِهِ   َواَل ُتْظِيػػػػػَرفَّ َذ
 

ـْ أَ    ِو اْحِمػػػِد َوَبْعػػػَد َبػػػاَلِء اْلَمػػػْرِء َفػػػاْذُم
 

فداللة النيي ىنا تتكجو نحك اإلرشاد كالنصح العػاـ إذ لػيس ثمػة مػف مخاطػب معمػـك يتمقػى ىػذا النصػح 
نمػػا آثػػر بيػػا غيػػره  ػػا قػػد خبػػر الػػدنيا ، كاسػػتؿ حكمتيػا ، فمػػـ يػػؤثر بيػػا نفسػػو ، كا  الػذم يبػػدك بػػو أكس حكيمن

نمػػا عميػػو أ كالن أف يبمػػكه كيختبػػره ، ثػػـ يحكػػـ عميػػو الػػذم ال يجػػب أف يسػػارع إلػػى ذـ المػػرء ، أك مدحػػو ، كا 
 (  : ِكيقكؿ زىير في معمقتو ) َبالمدح أك الذـ 

ـُ   َفػػػػػػاَل َتْكػػػػػػُتُمفَّ اهلَل َمػػػػػػاِفي ُنُفوِسػػػػػػُك
 

 ِلَيْخَفػػػػػػى َوَمْيَمػػػػػػا ُيْكػػػػػػَتـِ اهلُل َيْعَمػػػػػػـِ  
 

شػمكلية العمػـ إف داللة النيي ىنا متكجية نحك النصػح كاإلرشػاد الػذم يقػؼ بػالمرء عنػد حقيقػة اإليمػاف ب
اإلليي لما يخفى كيظير ، كلما يدؽ كيعظـ ، كىذا ما يضعو زىير بيف يدم المخػاطبيف المػذيف ينيػاىـ 

 (  :ّكيقكؿ كعب بف زىير ) َعف كتماف ما في النفس ظننا بو الخفاء 
 اَل ُتْفػػػػػِش ِسػػػػػرََّؾ ِإالَّ ِعْنػػػػػَد ِذي ِثَقػػػػػةٍ 

 

 ارَاَأْو اَل َفَأْفَضػػُؿ َمػػا اْسػػَتْوَدْعَت َأْسػػرَ  
 

األمر يقتضػي النصػح ؛ ألنػو حػدد لممخاطىػب المسػيطر عمػى بنيػة البيػت الطريقػة التػي عنػدىا يجػكز لػو 
 ( :ْمخالفة المنيي عنو كىي إفشاء سره لذم الثقة كحده ، كيقكؿ الحطيئة  )

ـَ َمَقػػػػػػاَدةً   َفُقوُمػػػػػػوا َواَل ُتْعُطػػػػػػوا المَِّئػػػػػػا
 

ـُ َعَمػػى الْ   ْف َكػػاَف اْلِقَيػػا  َجْمػػِر َوُقوُمػػوا َواِ 
 

فتكالي األكامر كالنػكاىي فػي البيػت داؿ عمػى تكجػو الشػاعر فػي نييػو بالنصػح ليػؤالء القػـك ، كىػك يؤكػد 
 َذلؾ مف خبلؿ تكرار األمر عينو في صدر المصراعيف 

كقد يراد مف النيي االستعطاؼ الذم يمكف استنباطو مف السياؽ خاصة إذا كاف الناىي يطمػب 
ا بو ىك ، أك  : تعكد فائدتو عميو ، قاؿ أكس شيئنا خاصِّ

 اَل َتْحُزِنيِنػػػػػػػػػػػػي ِبػػػػػػػػػػػػاْلِفرَاِؽ َفػػػػػػػػػػػػِ نَِّني 
 

وِني  ُِ     (ٓ)اَل َتْسػػػػػػػَتِيؿ  ِمػػػػػػػَف اْلِفػػػػػػػرَاِؽ ُشػػػػػػػ
  َفيك يستعطفيا بأال تفجع قمبو بالفراؽ ؛ ألنو لـ يرقأ لو جفف مف كثرة البكاء عمى المفارقيف 

ي سػياقات المعػارؾ ، أك اليػـ بػالغزك ، أك الرغبػة كينتج النيي داللة التيديد التي تجيء بكثرة ف 
فػػي النيػػؿ مػػف أحػػد ىػػك أصػػعب منػػاالن مػػف كجيػػة نظػػر النػػاىي ، قػػاؿ زىيػػر مخاطبنػػا مػػف ىمػػكا باالعتػػداء 

 (  :ٔعمى بني الصيداء المشيكريف بالقكة كالمنعة )

                                                 
  َ  ِٕديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ُٖشعر زىير ص  - ِ
  َ  ُٖٓديكاف كعب ص  - ّ
 َ  ُٓٗديكاف الحطيئة ص  - ْ
  َ  ُِٗديكاف أكس ص  - ٓ
  َ  َِْشعر زىير ص  - ٔ
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ـْ  ـُ َوُقْمػػػػػػػػػػػػُت َلُكػػػػػػػػػػػػ  َوَلَقػػػػػػػػػػػػْد َنَيْيػػػػػػػػػػػػُتُك
 

ػػػػػػػػػػػْيدَ    اِء اَل َتْقػػػػػػػػػػػَرُبفَّ َفػػػػػػػػػػػَواِرَس الصَّ
 

فقد أرصد لمنيي الحقيقي الذم صٌدر بو العجػز بػالخبر المؤكػد فػي صػدر البيػت : كلقػد نييػتكـ ، كيبػدك 
أنو لـ يقنع بيػذا اإلخبػار إلصػرارىـ عمػى العػدكاف فقػاؿ عمػى اإلنشػاء ناىينػا كميػددا إيػاىـ كمخػكفيـ مػف 

جاعة كالدربػػػة القتاليػػػة ، كقػػػاؿ مجػػػرد االقتػػػراب مػػػف ىػػػؤالء القػػػـك لمػػػا تتمتػػػع بػػػو فكارسػػػيـ مػػػف القػػػكة كالشػػػ
 (  :ُالحطيئة )

 اَل َتْجَمَعػػػػػا َمػػػػػاِلي َوعْرِضػػػػػي َبػػػػػاِطالً 
 َوِكاَلُكَمػػػػػػػػا َجػػػػػػػػرَّْت َجَعػػػػػػػػاِر ِبِرْجِمػػػػػػػػوِ 

 

 َكػػػػػػػػػالَّ َلَعْمػػػػػػػػػُر َأِبيُكَمػػػػػػػػػا َحبَّػػػػػػػػػاؽِ  
 َنِشػػػػػػَبْيِف َبػػػػػػْيَف َمِشػػػػػػيَمٍة َوَماَلِقػػػػػػي 

 

نػػذارىما بعػػدـ ال ال سػػكؼ النيػػي ىنػػا يسػػتدعي تيديػػد ىػػذيف الػػرجميف كا  تعػػرض لمالػػو كعرضػػو ، كا 
يعرضاف أنفسيما لشيء مف ىذا اليجاء المقذع الذم يبدك فيو الحطيئة ىاجينا مقذعنا كمحقرنا في ىجائػو 
إذ يصفيما بالخسػة ، كأنيمػا خرجػا مػف بطػكف أمياتيمػا بأرجميمػا قبػؿ رؤكسػيما ، كذلػؾ ىػك اليػٍتف كىػك 

  َأردأ لمكالدة  
الذم يبدك في سياقات النيي التي يتكجو بيا الشاعر إلى مػف ىػك كمف دالالت النيي : الدعاء  

 ( :ِأعمى منو مكانة ، يتكجو كعب بف زىير إلى النبي صمى ا عميو كسمـ داعينا فيقكؿ )
ـْ   اَل تَْأُخػػػػَذنِّي ِبػػػػَأْقَواِؿ اْلُوَشػػػػاِة َوَلػػػػ

 

   ُأْذِنػػْب َوَلػػْو َكثُػػَرْت َعنِّػػي اأَلَقاِويػػؿُ  
اء لمنيػػي ىنػػػا مرتبطػػة بمكانػػػة النبػػي صػػػمى ا عميػػو كسػػػمـ مػػف نفػػػس كعػػب ، كمػػػع فػػالقكؿ بداللػػة الػػػدع

ف كثػرت الػدعاء اسػتعطاؼ لػو عميػو الصػبلة كالسػبلـ بػأال يسػتمع ألقػكاؿ الكاشػيف فيػو ؛ ألنػو لػـ  يػذنب كا 
 ( :ّكيقكؿ الحطيئة ) َعنو األقاكيؿ  

 اَل ُيْبِعػػػػػػػػِد اهلُل ِإْذ َودَّْعػػػػػػػػُت َأْرَضػػػػػػػػُيـُ 
 

 ا َوَلِكػػػػػػْف َ ْيػػػػػػَرُه َبُعػػػػػػَدا َأِخػػػػػػي َبِغيًضػػػػػػ 
 

ا ؛ لما بينيما مف مكدة   ا ، كقد دعاه أخن فيك يتكجو بالدعاء إلى ا عز كجؿ بأال ييبعد عنو أخاه بغيضن
عرفيا لو الحطيئة عندما أكرمو كقربو حيث أقصاه الزبرقاف ، كلعمو يريد الزبرقاف بقكلو في نيايػة البيػت 

  َعمى الزبرقاف  : كلكف غيره بعدا ، كىك دعاء 
كمف دالالت النيي التػي كردت عنػدىـ كػذلؾ : الكػٌؼ كالمنػع ، قػاؿ زىيػر عمػى لسػاف امرأتػو أـ  

 ( : ْأكالده كعب كبجير كسالـ )
ـ  َكْعػػػػػػػػػػػٍب : اَل َتُزْرِنػػػػػػػػػػػي  َوَقاَلػػػػػػػػػػػْت ُأ

 

 َفػػػػػػػػاَل َواهلِل َمػػػػػػػػا َلػػػػػػػػَؾ ِمػػػػػػػػْف َمػػػػػػػػزَاِر  
 

                                                 
  َ، جعاًر : اسـ لمضبع ، نشبيف : يعني أنيما عمقا عند كالدتيما  ُُّاف الحطيئة ص ديك  - ُ
 َ  َِديكاف كعب ص  - ِ
  َ  ِّّديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َ  ُٕٓشعر زىير ص  - ْ
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ا ، كيبػػدك أنيػػا كانػػت قػػد حزمػػت أمرىػػا عمػػى منعػػو   فيػػي تمنعػػو مػػف زيارتيػػا ؛ إذ لػػـ يعػػد لػػو مكػػاف عنػػدى
الػػداؿ عمػػى شػػمكلية النفػػي  ِمػػفألنيػػا نفػػت أف يكػػكف لػػو أم مػػزار عنػػدىا مسػػتخدمة حػػرؼ الجػػر الزائػػد 

ا بأسمكب القسـ   ( :ُكقاؿ كعب )  َكتككيده الذم تنشطو أيضن
 َعػػػػػػػػػػػػَذَلْتِني َفُقْمػػػػػػػػػػػػُت اَل َتْعػػػػػػػػػػػػُذِليِني

 

 َمْخُمػػػػػػػػورَا َقػػػػػػػػْد ُأَ ػػػػػػػػاِدي اْلُمَعػػػػػػػػذََّؿ الْ  
 

ػػا مخمػػكرنا يعكػػؼ عمػػى شػرب الخمػػر بسػػبب عػػدـ انتيائيػػا  ال صػار ممكمن فيػك يكفيػػا عػػف عذلػػو كلكمػػو ، كا 
 ( :ِكقاؿ الحطيئة ) َعف لكمو كعذلو 

 َفِبػػػالظِّْرِؼ َنػػػااَل َخْيػػػَر َمػػػا َأْصػػػَبَحا ِبػػػوِ 
 ِفػػػػرَاَؽ َحِبيػػػػٍب َواْنِتَيػػػػاًء َعػػػػِف اْلَيػػػػَوى

 

 َقم ػػػػػػػِب َوالظَّػػػػػػػْرِؼ َوَمػػػػػػػا اْلَمػػػػػػػاُؿ ِإالَّ ِبالتَّ  
 َفػػػاَل َتْعػػػُذِليِني َقػػػْد َبػػػَدا َلػػػِؾ َمػػػا ُأْخِفػػػي 

 

نمػا بحسػف التصػرؼ فػي األشػياء ، كلػيس كمػا فعػؿ  فالحطيئة يرل أف جمع الماؿ ال يكػكف بػالظرؼ ، كا 
  َابنٍي ىشاـ بف المغيرة ، كلما قد بدا ليا منو ما خفي كفيا بالنيي عف عذلو كلكمو 

 : ػ االستفيػػػاـ ٖ

يػػػرتبط االسػػػتفياـ بالطمػػػب ؛ ألنػػػو اسػػػتفعاؿ بمعنػػػى طمػػػب الفيػػػـ الػػػذم ىػػػك صػػػكرة ذىنيػػػة تتعمػػػؽ  
عمػػى جيػػة اليقػػيف أك الظػػف ، كارتباطػػو بطمػػب الفيػػـ مػػف مػػا ، أك شػػيء أك نسػػبة أك حكػػـ  مػػا بشػػخص

ة المتكمـ يستدعي التحػكؿ الػداللي مػف البنيػة السػطحية إلػى البنيػة العميقػة ، حيػث يػتـ اسػتدعاء مجمكعػ
مف الدالالت المرتبطة بصياغة االستفياـ عند تحكلو مف السػياؽ الحقيقػي إلػى السػياؽ المجػازم األدبػي   

بػأدكات االسػتفياـ ، تمػؾ التػي في العربية كيتـ ذلؾ مف خبلؿ مجمكعة مف األدكات المغكية التي عيرفت 
ي ال تكجد في غيرىا ، كىي في صدرىا ؛ الرتباطيا بمجمكعة مف الميزات التاالستفيامية تجيء اليمزة 

إجازة حذفيا ، كدخكليا عمى النفي كاإلثبػات جميعنػا ، كتصػدرىا لجممتيػا ، كمجيئيػا لمتصػديؽ كالتصػكر 
فيػي تػدخؿ عمػى ،  ستفياـ شيكعنا عند شعراء الصػنعةكربما ألجؿ ذلؾ كانت أكثر أدكات اال (ّجميعنا )

 (  :ْالحدث في مثؿ قكؿ أكس )
 ِف َأْخاَلِقػػػػػػػػوِ أََلْيًفػػػػػػػػا َعَمػػػػػػػػى ُحْسػػػػػػػػ

 

 َعَمػػػػػػى اْلَجػػػػػػاِبِر اْلَعْظػػػػػػـِ َواْلَحػػػػػػاِرِب  
 

يػػتـ التميػػؼ، كقػػد  ره فػػي أمٍّ مػػف خػػبلؿ المرثػػييسػػأؿ عػػف أم شػػيء يتميفػػكف، كفػػي ذلػػؾ داللػػة عمػػى تحيػػ
 :( ٓ) كحتميتو ، كقكؿ زىيرعبر بالمصدر عف فعمو المضمر ػ تتميفكف ػ لمداللة عمى ثبات التميؼ 

                                                 
 َ  ُُّديكاف كعب ص  - ُ
تح الظاء : حسف التصرؼ في األشياء ، ، الظٍّْرؼ بكسر الظاء : أف يككف ظريفنا عاقبلن ، الظَّرؼ بفُُِديكاف الحطيئة ص  - ِ

كالمبلحظ أف البيت الثاني قد جاء في ركاية ابف حبيب بشرح السكرم بعد البيت الثاني ، كيبدك أنو الترتيب األنسب ، ديكاف 
  َـ ػ بيركت ُُٖٗىػ/ َُُْطبعة دار صادر  ُُّالحطيئة شرح السكرم ص 

يحدث ، كاإلجابة عنو في اإلثبات نعـ ، كفي النفي ال  ، مثػؿ : قكلػو تعػالى التصديؽ ىك طمب السؤاؿ عف شيء حدث أـ لـ  - ّ
ػ أما التصكر ، فيك إدراؾ المفػرد كاالستفسػار عػف  ِٔعمى لساف قـك إبراىيـ : ﴿ أأنت فعمت ىذا بآليتنا يا إبراىيـ ﴾ ػ األنبياء آية 

  َككف اإلجابة عميو بتحديد الفعؿ كمف قاـ بو عمى كجو الدقة كيفية حدكث فعؿ ، كغالبنا ما تقترف اليمزة معو بأـ المعادلة ، كت
 َ  َُديكاف أكس ص  - ْ
  َ  ِّٕشعر زىير ص  - ٓ
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ـْ َأجْ   َمْعػػػػػػَت َأنَّػػػػػػَؾ َ ػػػػػػاِديَأَثَوْيػػػػػػَت َأ
 

َِاِؿ َعػَواِدي    َوَعَداَؾ َعػْف ُلْطػِؼ الس ػ
 

فػػػدخكؿ اليمػػػزة عمػػػى الحػػػدث مػػػع اقترانيػػػا بػػػأـ المعادلػػػة تشػػػير إلػػػى الشػػػؾ فػػػي أم الحػػػدثيف ارتػػػبط بيمػػػا 
المسػػػئكؿ كىػػػك نفسػػػو الحػػػائرة أمػػػاـ ىػػػذيف الحػػػدثيف ، الثػػػكاء كاإلجمػػػاع عمػػػى الغػػػدك كالرحيػػػؿ ، كمػػػف ثػػػـ 

االستفياـ ىنػا إلػى التسػكية بػيف الحػدثيف دكف تفضػيؿ ألييمػا عمػى اآلخػر ، إذ لػـ يعطنػا تنصرؼ داللة 
 ( :ُالشاعر إجابة عف تساؤلو ، كقكؿ كعب )

 َأَتْصُبو ِإَلػى َسػْمَمى َوِمػْف ُدوِف َأْىِمَيػا
 

 َمَياِمػػػػُو َيْغتَػػػػاُؿ اْلَمِطػػػػيَّ ُسػػػػُيوُبَيا  
 

فيػػو؛ ألنػػو قػػد تػػـ بداللػػة كجػػكد الحكائػػؿ بػػيف الحػػدث إف دخػػكؿ اليمػػزة عمػػى الحدث/تصػػبك ال يفيػػد الشػػؾ 
نما تنصرؼ الداللة إلى التقرير كالتعجب مف حدكث الصبكة، كقكؿ الحطيئة   كالشاعر، كا 

 َأَتْحُصػػُر َأْقَواًمػػا َأْف َيُجػػوُدوا ِبَمػػاِلِيـُ 
 

  (ِ)َفَمػػػػػػْواَل َقِبيػػػػػػُؿ اْلُيْرُمػػػػػػزَاِف ُتَحاِصػػػػػػُرهْ  
 

قيػر كالػتيكـ كالسػخر مػف الزبرقػاف الػذم ييجػكه الشػاعر ، كيػذكر مػف سػكء ينتج االستفياـ ىنا داللة التح
فعمو منع ىؤالء الناس مػف الجػكد بػأمكاليـ ، فػي حػيف أنػو لػـ يسػتطع منػع اليرمػزاف مػف ذلػؾ كالمعنػى : 

 َى العجـ الذيف يمثميـ اليرمزاف أنؾ ال تقدر عم
ذا كانػت اليمػزة قػد دخمػت عمػى الحػدث المثبػت فيمػا سػبؽ ، ف  تنيػا تػدخؿ عمػى الحػدث المنفػي   كا 

 (  :ّكحينئذ تتكجو داللتيا أكالن نحك تقرير الحدث ، قاؿ أكس في رثاء فضالة )

ـْ ُتْكَسػػػِؼ الشَّػػػْمُس َواْلَبػػػْدُر َواْلػػػػ  أََلػػػ
 

 ػػػػػػػػػػػػػَكَواِكُب ِلْمَجَبػػػػػػػػػػػػِؿ اْلَواِجػػػػػػػػػػػػِب  
 

تنػو يقػرر حقيقػة أف البكػاء فبرغـ ما تكحي بو الصياغة االستفيامية مف الحسرة المتألمػة لفقػد فضػالة ، ف
نما ترؾ فقده أثرنا سمبيا عمى الشمس كالبدر كالككاكب ، ككػأف  عميو لـ يكف منو أك مف قكمو كحدىـ ، كا 
منزلتػػو تتعػػدل المنزلػػة البشػػرية لتقػػؼ بػػو عنػػد ككنػػو ظػػاىرة ككنيػػة تتػػآزر الظػػكاىر الككنيػػة األخػػرل عمػػى 

  َالمشاركة في مككب تأبينو 
 (  :ْكيقكؿ زىير )

 أََلػػػػػْيَس ِبَضػػػػػرَّاِب اْلُكَمػػػػػاِة ِبَسػػػػػْيِفوِ 
 

 َوَفكَّػػػػػاِؾ َأْ ػػػػػاَلِؿ اأَلِسػػػػػيِر اْلُمَقيَّػػػػػِد  
 

فيك يقرر ما يقترف بيـر مف الشجاعة كالكـر الذم يبدك في كثرة فكو األسير مػف قيػكده ، كلػذا فاإلجابػة 
  َعنو في اإلثبات تقكؿ : بمى ىك ضراب لمكماة كفكاؾ لؤلسير 

 : (ٓكيقكؿ كعب )
ـْ َتْعَمِمػػػي َأنِّػػػي ِإَذا َوْصػػػُؿ ُخمَّػػػةٍ   أََلػػػ

 

ػػْبِر َأْجػػَدرَا    َكػػَذاِؾ تَػػَولَّى ُكْنػػُت ِبالصَّ
 

 ( :ُفيك يقرر ليا حقيقة صبره عمى فراؽ مف قطع خمتو ، كيقكؿ الحطيئة )
                                                 

   َ، السيكب : جمع سيب كىك البعيد المستكم مف األرض   ُّٗديكاف كعب ص  - ُ
  َ  ِٖديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  َُديكاف أكس ص  - ّ
  َ  ُٕٖشعر زىير ص  - ْ
  َ  ُٗف كعب ص ديكا - ٓ
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ـْ تَػػػػػػَر َأفَّ َجػػػػػػاَر َبِنػػػػػػي ُزَىْيػػػػػػرٍ   أََلػػػػػػ
 

 َضِعيُؼ اْلَحْبػِؿ َلػْيَس ِبػِذي اْمِتَنػاِع  
 

  َتفياـ ىنا منتج لداللة التقرير المرتبطة بضعؼ جارىـ ، كعدـ منعتو في جيرتيـ االس
ػػا عمػػى حػػرؼ الجػػر ، كذلػػؾ إلنتػػاج   كمثممػػا دخمػػت اليمػػزة عمػػى دالػػة النفػػي ، فتنيػػا تػػدخؿ أيضن

 ( :ِدالالت يقـك السياؽ الشعرم بتحديدىا ، يقكؿ أكس )

 فٍ َلَعْمُرَؾ َما َأْدِري َأِمػْف حػْزِف ِبػِف ِمْحَجػ
 

ـْ ِلَحػْزِف ْبػِف َمْنَقػِر    ُشَعْيُث ْبُف َسػْيـٍ َأ
 

فاالسػػػتفياـ ىنػػػا يثيػػػر داللػػػة الػػػتيكـ كالسػػػخرية كاحتقػػػاره ىػػػؤالء القػػػكـ الػػػذيف ال يعػػػرؼ إلػػػى أمّْ الفػػػريقيف 
 ( : ْكيقكؿ زىير ) (ّىنا إلى التبعيض) مفينتمكف، كمف ثـ تنصرؼ داللة حرؼ الجر 

 : َمْيػػػػػػػػالً  َ ػػػػػػػػَدْت َعػػػػػػػػّذاَلتَاَي َفُقْمػػػػػػػػتُ 
 

 َأِفػػػػػػػػػي َوْجػػػػػػػػػٍد ِبَسػػػػػػػػػْمَمى َتْعػػػػػػػػػُذاَلِني  
 

( لينػتج داللػة اإلنكػار التػكبيخي ٓفقد أدخؿ اليمزة االستفيامية عمى حرؼ الجر فػي الػذم يفيػد التعميػؿ )
 ( :ٔكيقكؿ كعب ) َلياتيف العاذلتيف ؛ ألنيما تعذالنو بسبب كجده بسممى 

 َأِفػػػػػي َجْنػػػػػِب َبْكػػػػػػٍر َقطََّعْتِنػػػػػي َماَلَمػػػػػػةً 
 

 َلَعْمػػػػػِري َلَقػػػػػْد َكاَنػػػػػْت َماَلَمُتَيػػػػػا ثَُنػػػػػى  
 

فيك يكبخيا منكرنا عمييا لكمو في بكرىا الذم ذبحو لؤلضياؼ ، كيقكؿ الحطيئة )
ٕ: ) 

 َأَحاِديػػػَث اَل ُيْنِسػػػيَكَيا الشَّػػػْيُب َواْلُعُمػػػْر     َأِفي َمػا َخػاَل ِمػْف َسػاِلِؼ اْلَعػْيِش تَػدَِّكرْ 
 

ف ىذا الذم ما يزاؿ يتصابى بذكر أحاديث الشباب ، كقد عمو الشيب كطػكؿ فالحطيئة يتيكـ كيسخر م
ذا كانت اليمزة تفيد التصديؽ كالتصكر جميعنػا ، فػتف حػرؼ االسػتفياـ َالعمر  يسػتخدـ لمتصػديؽ  ىػؿكا 

كحده كال تدخؿ عمى النفي كاليمزة ، كال عمى الشرط أك حرؼ العطؼ ، كما أنيا صالحة لمدخكؿ عمػى 
 ( قاؿ أكس :ٖمية كالجممة االسمية )الجممة الفع

 َأْوَدى َوَىػػػػػػػْؿ َتْنَفػػػػػػػُع اإِلَشػػػػػػػاَحُة ِمػػػػػػػفْ 
 

 (ٗ)َشػػػْيٍء ِلَمػػػْف َقػػػْد ُيَحػػػاِوُؿ اْلِبػػػػَدَعا  
 

فيك ينفي أف تنفع اإلشاحة أك الجد في األمكر لمف يطمب البدع ، كىؿ يغني الحػذر عػف نػزكؿ النػكازؿ 
 : (َُعمى مف يطمبكف عظائـ األمكر ، كقاؿ زىير )

 َىػػػػػْؿ ُتْبِمَغنِّيَيػػػػػا َعَمػػػػػى َشػػػػػْحِط النَّػػػػػَوى
 

 َعػػػػْنٌس َتُخػػػػب  ِبػػػػَي اْلَيِجيػػػػَر َوَتْنَعػػػػُب  
 

                                                                                                                                                    
  َ  ُُٗديكاف الحطيئة ص  - ُ
  َ  ْٗديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ِِٓ/ْسيبكيو : الكتاب ػ سابؽ ػ  - ّ
     َ  ِٕٖشعر زىير ص  - ْ
  َ  ُُٗ/ُابف ىشاـ : مغني المبيب ػ سابؽ ػ  - ٓ
  َ  ٓٗديكاف كعب ص  - ٔ
  َ  َُْديكاف الحطيئة ص  - ٕ
  َ  ُِٔ: األسمكبية ػ سابؽ ػ ص  د/ عبد القادر عبد الجميؿ - ٖ
 َ، اإلشاحة : الجد في األمكر   ٓٓديكاف أكس ص  - ٗ

  َ  َِٔشعر زىير ص  - َُ
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 ( :ُفيك يتمنى أف يصؿ إلى أميمة التي شطت كبعد بيا الفراؽ ، كقاؿ كعب )
 َىػػػػْؿ َحْبػػػػُؿ َرْمَمػػػػَة َقْبػػػػَؿ اْلَبػػػػْيِف َمْبتُػػػػورُ 

 

ـْ َأْنػػػَت ِبػػػاْلِحْمـِ َبْعػػػَد اْلَجْيػػػِؿ َمْعػػػ   ُذوُر َأ
 

ف كاف حائرنا بيف انقطاع الكصؿ كعذره لمجيؿ بيذا االنقطاع ، كقػاؿ  يتمنى أمنية دفينة في الكصؿ ، كا 
 ( :ِالحطيئة )

 َأاَل َأْبِمػػػػػػاْل َبِنػػػػػػي َعػػػػػػْوِؼ ْبػػػػػػِف َكْعػػػػػػبٍ 
 

 َفَيػػػػػػػْؿ َقػػػػػػػْوـٌ َعَمػػػػػػػى ُخمُػػػػػػػٍؽ َسػػػػػػػَواُء  
 

برقػػاف بػػف بػػدر ، كبنػػي أنػػؼ الناقػػة فيػػك ينفػػي أف يتسػػاكل القػػـك فػػي حسػػف الخمػػؽ ؛ ألف الميجػػك كىػػك الز 
  َالممدكحيف مف بني عكؼ بف كعب 

، كىػي اسػـ اسػتفياـ ييسػأؿ بػو عػف الحػاؿ سػكاء  كيػؼكمف أدكات االستفياـ التي كردت عندىـ  
ا ، أك فضمة ، كىي تفيد دالالت منيا التيكـ في قكؿ أكس )  ( :ّكقعت اسمنا صريحن

 ُكمُػػػػػػوُ َوُقْمُتُمػػػػػػوا َذاَؾ ِشػػػػػػْمٌو َسػػػػػػْوَؼ َنأْ 
 

ػػػػْمَو الَّػػػػِذي َتَرُكػػػػوا   ـُ الشِّ  َفَكْيػػػػَؼ َأْكُمُكػػػػ
 

لقد قاؿ بنك عامر عندما ىزمكا بني تميـ: لـ يبؽ منيـ إال شمك أم بقية، فغزكىـ يـك ذم نجػب كلكػنيـ 
 ( :ْىيًزمكا ؛ كلذلؾ تيكـ بيـ أكس كسخر منيـ لقكليـ الذم لـ يتحقؽ، كقكؿ زىير)

وَوَكْيػػػػػػػػػَؼ اتَِّقػػػػػػػػػاُء اْمػػػػػػػػػِرٍ  الَ  َِ   َيػػػػػػػػػ
 

 ُب ِبػػػاْلَقْوـِ ِفػػػي اْلَغػػػْزِو َحتَّػػػى ُيِطػػػياَل  
 

و كىك سناف بف أبي حارثة ؛ ألنو  فاستفيامو ىنا ينتج داللة نفي كجكد كسيمة يمكف بيا أف يتقي ممدكحى
ال يمؿ مف الغزك ، كال يؤكب إلى قكمو إال بعد رحمة طكيمة مع الغزك ، كالنفي يستدعي داللػة التعجػب 

 ىذه صفاتو ، كقكؿ كعب  :مف ممدكحو 

ـٍ   َكْيػػػػػَؼ اأَلَسػػػػػى َوَرِبيَعػػػػػُة ْبػػػػػُف ُمَكػػػػػدَّ
 

 (ٓ)ُيػػػػػوَدى َعَمْيػػػػػَؾ ِبِفْتَيػػػػػٍة َوَأَفػػػػػاِتِف  
 

  : ، كقكؿ الحطيئةة الشاعر كحسرتو الباحثة عف صبر/األسى عمى مقتؿ ربيعةفالتساؤؿ ىنا يثير حير 
 َكْيػػػػَؼ اْلِيَجػػػػاُء َوَمػػػػا َتْنَفػػػػؾ  َصػػػػاِلَحةٌ 

 

  (ٔ)ِكػػػْرُت ِبَظْيػػػِر اْلَغْيػػػِب تَػػػْأِتيِنيِإَذا ذُ  
 

فيػك ينفػػي الميػػؿ إلػػى ىجػػاء زيػػد الخيػػؿ ، كيعجػػب مػػف مجػػرد كركد الفكػػرة فػػي حػػيف أف لزيػػد الخيػػؿ عنػػده 
  َأيادم تأتيو عمى غير تكقع منو 

 

ػػٍف التػػي ييسػػأؿ بيػػا عػػف العاقػػؿ ، ككثيػػرنا مػػا   ػػا مى كمػػف أدكات االسػػتفياـ التػػي كردت عنػػدىـ أيضن
 ( :ٕبداللة النفي خاصة في سياقات الفخر كالمدح ، قاؿ أكس في رثاء فضالة ) ترتبط

 َأْمَسػػْوا ِمػػَف اأَلْمػػِر ِفػػي َلػػْبٍس َوَبْمَبػػاِؿ   َأَبػػػػا ُدَلْيَجػػػػَة َمػػػػْف َيْكِفػػػػي اْلَعِشػػػػيَرَة ِإذْ 
                                                 

  َ  ُٕٗديكاف كعب ص  - ُ
  َ  ِٖديكاف الحطيئة  ص  - ِ
  َ  َٖديكاف أكس ص  - ّ
  َ  ُّٗشعر زىير ص  - ْ
  َ  ُٗٓديكاف كعب ص  - ٓ
 َ  ِٓٗديكاف الحطيئة ص  - ٔ
  َ  َُْديكاف أكس ص  - ٕ
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ـْ َمػػػػػْف أَلْىػػػػػِؿ َلػػػػػِوي  ِفػػػػػي ُمَسػػػػػكََّعةٍ   َأ
ـْ َمػػػػػػػْف ِلَعاِدَيػػػػػػػٍة تُػػػػػػػْرِدي ُمَمْمَمَمػػػػػػػةٍ   َأ

 

ـْ َخػػػػاَلُطوا َحق ػػػػا ِبِ ْبَطػػػػاؿِ ِفػػػػ  ي َأْمػػػػرِِى
 َكَأنََّيػػػا َعػػػاِرٌض ِمػػػْف َىْضػػػِب َأْوَعػػػاِؿ 

 

يدؿ عمى نفي ما يأتي بعده مػف الجممػة المسػتفيىـ  َمفْ إف تكالي االستفيامات المتخذة مف أداة االستفياـ 
ا نقػػكؿ فػػي الجػػكاب عنيػػا ؛ ألننػػا نقػػكؿ فػػي اإلجابػػة : ال أحػػد ، كيسػػتدعي النفػػي تعظػػيـ المخاطػػب عنػػدم

 ( :ُكيقكؿ زىير ) َعف ىذه االستفيامات : أنت 

 َوَمْف ِمْثُؿ ِحْصٍف ِفػي اْلُحػُروِب َوِمْثمُػوُ 
 

ْنَكػػػػػػاِر َضػػػػػػْيـٍ َأْو أَلْمػػػػػػٍر ُيَحاِولُػػػػػػْو    إِل
 

نكار الػذؿ كالقػدرة عمػى تحقيػؽ  فيك ينفي أف يككف لو مثؿ في ىذه الصفات التي تدكر حكؿ الشجاعة كا 
 ( :ِكيقكؿ كعب ) َكمف ثـ يعظمو إذ يمدحو بتيجابيا ما يريد ، 

َر َجػػػْرَوُؿ     َفَمػػػْف ِلْمَقػػػَواِفي َشػػػاَنَيا َمػػػْف َيُحوُكَيػػػا  ِإَذا َمػػػا ثَػػػَوى َكْعػػػٌب َوَ ػػػوَّ
 

ػػػا إذ ال أحػػد يسػػػتطيع أف يحػػػكؾ القػػكافي كمػػػا يحككيػػػا كعػػػب  تتجػػو داللػػػة االسػػػتفياـ ىنػػا إلػػػى النفػػػي أيضن
 ( : ّكؿ )كجركؿ كىك الحطيئة الذم يق

ـُ  ـْ ِإنَّػػػػا َنِسػػػػيَنا َمػػػػْف َأْنػػػػُت  َوَمػػػػْف َأْنػػػػُت
 

ـُ ِمػػػػْف َأيِّ ِريػػػػِم اأَلَعاِصػػػػِر    َوِريُحُكػػػػ
 

ذا كانػت داللػػة اسػـ االسػػتفياـ  فػػي النمػػاذج السػابقة قػػد تكجيػػت نحػك نفػػي المسػػتفيىـً عنػو، كمػػف ثػػـ  مَػػفْ كا 
ف كانػػػت تشػػػير إلػػػى تحقيػػػر القػػػكـ كالسػػػخر كالػػػتيكـ مػػػنيـ، فتنيػػػا  تعظػػػيـ المخاطػػػب، فػػػتف داللتيػػػا ىنػػػا كا 

  َدالالت ال تبعد عف النفي، إذ السخر كالتيكـ يؤكؿ إلى نفي كجكدىـ، أك كأنو ال كجكد ليـ 
كمف الظكاىر االستفيامية عنػد ىػؤالء الشػعراء دخػكؿ حػرؼ الجػر عمػى أدكات االسػتفياـ ، كقػد  

 ( :ْبدا ذلؾ في مكاضع منيا قكؿ زىير )
 نَّػػػػػػػػػْة اْلِحْجػػػػػػػػػرِ ِلَمػػػػػػػػػِف الػػػػػػػػػدَِّياُر ِبقُ 

 

 َأْقػػػػَوْيَف ِمػػػػػْف ِحَجػػػػٍم َوِمػػػػػْف َشػػػػػْيِر  
 

لتشير إلى تدلو الشاعر كحيرتو بصاحب ىذه الديار  َمفْ فقد دخؿ حرؼ الجر البلـ عمى اسـ االستفياـ 
 ( :ٓالتي يسأؿ عنيا ، كيخاطب كعب أخاه بجيرنا قائبلن )
 َوَخاَلْفػػػػػَت َأْسػػػػػَباَب اْلَيػػػػػَوى َوَتِبْعتَػػػػػوُ 

 

 يِّ َشػػْيٍء َوْيػػَب َ ْيػػِرَؾ َدلََّكػػا َعَمػػى أَ  
 

في أكؿ العجز يػدؿ عمػى التحقيػر كالتصػغير مػف شػأف  أيفيك بتدخالو حرؼ الجر عمى اسـ االستفياـ 
 ( :ٔ) ما ديؿَّ عميو أخكه بجير كىك ديف اإلسبلـ ، كذلؾ قبؿ إسبلـ كعب، قاؿ الحطيئة

 ِلَمػػػػػػػػْف الػػػػػػػػدَِّياُر َكػػػػػػػػَأنَُّيفَّ ُسػػػػػػػػُطورُ 
 

 َزُروَد َسػػػػَفى َعَمْيَيػػػػا اْلُمػػػػوُر ِبِمػػػػَوى  
 

 َاالستفيامية يدؿ عمى تحير الشاعر أماـ أصحاب الديار  َمفْ عمى  الالـفدخكؿ حرؼ الجر 
                                                 

  َ  َٔشعر زىير ص  - ُ
  َ  ّْديكاف كعب ص  - ِ
  َ  ُِّديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َ  ِِٗ/ُ،  ُْٕ/ُ،  ْٕ/ٓ، كانظر :  ُُْشعر زىير ص  - ْ
  َ  ُٓديكاف كعب ص  - ٓ
     َ  ُِْديكاف الحطيئة ص  - ٔ
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 ػ النػػػػػػداء : ٗ
يرتبط النداء باإلنشاء الطمبي؛ ألف حقيقتو تنصرؼ إلى دعكة المناًدم لممنادىل ألمرو بحرؼ مف  

زة ، يػا، أٍم، أيػا، ىيػا، إلػى جانػب أدكات الندبػة كاالسػتغاثة كىػي مػف حركؼ النداء المعركفة كىي: اليم
فػػركع النػػداء الطمبػػي بمػػا ىػػك رسػػالة كبلميػػة تخػػرج مػػف المػػتكمـ إلػػى المتمقػػي الػػذم قػػد يكػػكف مػػف القػػرب 
المكاني أك المعنكم بحيث يستدعي قربو استخداـ األدكات الخاصة بيذا القرب، أك البعد الذم يستدعي 

شػػارية تقػػكـ فييػػا ىػػك اآلخػػر بعػػ ض األدكات الخاصػػة بػػو، كالنػػداء بػػالقرب أك البعػػد ذك خاصػػة جماليػػة كا 
المغػػة بػػدكر الكسػػيط بػػيف طرفػػٍي النػػداء؛ إلبػػراز بعػػض الػػدالالت التػػي يسػػتدعييا السػػياؽ النػػدائي، كالتػػي 

  َتتعمؽ بكؿٍّ مف المناًدم كالمنادىل 
التعمؽ بالداللة المغكيػة ػ أٍم طمػب اإلقبػاؿ كارتباط النداء بدالالت سياقية أمر يخرجو عف مجرد  

ػ كدخكلو مجاؿ األدبية الذم يتـ " عند تخمصو مف أصؿ المعنى ليكلد إنتاجية بديمة  سكاء أكاف التكليد 
( كيؤكػد ىػذا الخػركج مػف الداللػة المغكيػة إلػى ُ) عمى مستكل السياؽ ، أك عمى مسػتكل الصػيغة ذاتيػا "

ط سياؽ النداء بسياقات طمبية أخرل كاألمر كالنيي كاالستفياـ، كثانييما: أف األدبية أمراف أكليما: ارتبا
الشعراء كثيرنا ما كانكا يحذفكف أداة النداء متكئيف في ذلؾ عمى التػآزر بػيف ببلغيػات الحػذؼ كببلغيػات 

 : يقكؿ أكس َ مى أسمكب النداء عند شعراء البحثالنداء، كىذا الحذؼ لؤلداة ىك الغالب ع
 َتْنِكِحػػػػي َماِوَيػػػػَة اْلَخْيػػػػِر َحاِتًمػػػػاَفػػػػِ ْف 

 

 (ِ)َفَمػػػا ِمْثمُػػػُو ِفيَنػػػا َواَل ِفػػػي اأَلَعػػػاِجـِ  
 

ػػػا  فقػػػد حػػػذؼ أداة النػػػداء كاكتفػػػى بالخطػػػاب النػػػدائي المستحضػػػر لشخصػػػية المنػػػادىل أمػػػاـ عينيػػػو تعظيمن
نما أضػاؼ إلييػا التعر  ا ليذا المنادىل الذم لـ يكتؼ بتعرفو بالعمىمية ، كا  يػؼ باإلضػافة إلػى كممػة كامتداحن

الخيػػر التػػي تػػـ تخيرىػػا بعنايػػة تػػربط بػػيف شخصػػية المنػػادىل كالشخصػػية الممدكحػػة الثانيػػة كىػػي شخصػػية 
 َالزكج حاتـ الطائي المعركؼ بجكده ككرمو 

 ( :ّكقكؿ زىير )

 َتَبػػػيَّْف َخِميِمػػػي َىػػػْؿ تَػػػَرى ِمػػػْف َظَعػػػاِئفٍ 
 

 ِبُمْنَعػػػػػػػػػَرِج اْلػػػػػػػػػَواِدي ُفَوْيػػػػػػػػػَؽ ُأَبػػػػػػػػػاِف  
 

سياؽ النداء ىنا يؤكد عمى القرب المكاني بيف الشػاعر كصػاحبيو المػذيف عبػر عنيمػا بػالخميميف ، كىػك ف
كصػػػؼ يجمػػػع إلػػػى القػػػرب المكػػػاني القػػػرب المعنػػػكم لمػػػا تػػػدؿ عميػػػو الخمػػػة مػػػف صػػػفاء المػػػكدة كصػػػحتيا 

قػكؿ ك  َ( مما يعني أنيما سيصدقانو في البحث عف كجية الظعائف فػي منعػرج ىػذا الػكادم ْكصدقيا )
 ( :ٓكعب بف زىير )

 ِإَلْيػػَؾ َأَبػػا َنْصػػٍر َأَجػػَزْت َنِصػػيَحِتي
 

 ُتَبمُِّغَيػػػػا َعنِّػػػػي اْلَمَطاَيػػػػا اْلَخَواِضػػػػُع  
 

                                                 
  َ  ََّػ سابؽ ػ ص د/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل  - ُ
  َ  َُٕ/ُ،  َُْ/ُِ،  َُّ/ٕ،  َُِ/ُ، كانظر :  ُِٓديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ُِٗ/ّ،  ُٕٓ/ْ،  ُُ/ٔ، كانظر :  ُِٗشعر زىير ص  - ّ
  َ  ُِٖ/ُُابف منظكر : لساف العرب مادة خمؿ  - ْ
  َ  ُِْ/ِ،  ُّٕ/ُ،  ُِٗ/ْ،  ُٖ/ُُ، كانظر :  ُٖديكاف كعب ص  - ٓ
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فالحػػذؼ ىنػػا يػػدؿ عمػػى تقػػرب كعػػب مػػف أبػػي نصػػر الػػذم يبعػػث إليػػو بالنصػػيحة التػػي تحمميػػا عنػػو ىػػذه 
 ( :ُكقكؿ الحطيئة )  َالمطايا 

َكػػػػا َنػػػػا ِإفَّ الرِّ  َب ِبَأْىِمَيػػػػاَبِنػػػػي َعمِّ
َنػػا َمػػا َأْسػػَرَع المَّػػْوـَ ِمػػْنُكـُ   َبِنػػي َعمِّ

 

 ِإَذا َسػػػاَءَىا اْلَمػػػْوَلى تَػػػُروُح َوَتْبَتِكػػػرْ  
ـْ َواَل َنُجػػػػػْر   ِإَلْيَنػػػػا َواَل َنْبِغػػػػػي َعَمػػػػػْيُك

 

فقد صٌدر البيتيف بالمنػادل المحػذكؼ األداة / بنػي عمنػا ؛ ليكػكف أكؿ مػا يكاجيػو الشػاعر دكف 
ـ فاصؿ بينو كبيف المنادل الذم يكبخو كيبكتو عمى سرعة لكمو دكف أف يككف لمشاعر عميو أف يككف ث

كعندما يصٌدر الشاعر جممتو الندائية بأداة النداء سكاء كانت دالة عمى القرب أك البعػد   َبغي أك جكر 
 ، زىػػا حػػذفيااألداة ، فػػي حػػيف ال يبر فتنمػػا يريػػد مػػف كراء ذلػػؾ التصػػدير إنتػػاج دالالت تبػػرز فػػي كجػػكد 

  ( :ِيقكؿ أكس )
 َأَبِنػػػػػػػػي ُلَبْيَنػػػػػػػػى َلْسػػػػػػػػُت ُمْعَتِرًفػػػػػػػػا

 

ـُ َأَحػػػػػػػػػػػػُد   ـَ ِمػػػػػػػػػػػػْنُك  ِلَيُكػػػػػػػػػػػػوَف َأأَل
 

ف كانػػػت لنػػداء القريػػػب ، فػػػتف القػػػرب ىنػػػا قػػػرب مكػػػانيّّ ؛ ألف  إف دالػػة النػػػداء ىنػػػا ىػػػي اليمػػػزة ، كىػػػي كا 
مف ديكانػو ، كمػف ثػـ يكػكف  الشاعر في سياؽ ىجاء ىؤالء القكـ الذيف عرض ليجائيـ في غير مكضع

تكظيفيػػا ىنػػا دكف غيرىػػا مػػف األدكات إلنتػػاج مزيػػد مػػف التقريػػع كالتػػكبيد كالػػتيكـ الػػذم يسػػتدعيو ىجػػاؤه 
 إياىـ ككصفيـ بالتفرد في المـؤ ، كيقكؿ زىير : 
 َيػػػػػػا َدْىػػػػػػُر َقػػػػػػْد َأْكثَػػػػػػْرَت َفْجَعَتَنػػػػػػػا
 َوَسػػػػػػػػػَمْبَتَنا َمػػػػػػػػػا َلْسػػػػػػػػػَت ُمْعِقَبػػػػػػػػػوُ 

 

ـِ ِبَسػػػػػػػػرَاِتَنا َوقَ    َرْعػػػػػػػػَت ِفػػػػػػػػي اْلَعْظػػػػػػػػ
 (ّ)َيػػا َدْىػػُر َمػػا َأْنَصػػْفَت ِفػػي اْلُحْكػػـِ 

 

ا أداة النػداء  بمػا فييػا مػف  يػافيك في مكقػؼ العػاجز أمػاـ سػطكة الػدىر كبطشػو ؛ كلػذلؾ يناديػو مسػتخدمن
ألػؼ المػد التػي تػكحي بامتػداد الصػكت حػاؿ النطػؽ بيػا ، كمػف ثػـ فيػي تجسػد ػ صػكتيِّا ػ مكقػؼ النػدب 

دكف  يػاالتي يعانييا الشاعر الضعيؼ أمػاـ قػكة الػدىر ، كىنػا نػدرؾ قيمػة النػداء بحػرؼ النػداء  كالفجيعة
غيػػره ، فيػػك " يقػػكـ بػػدكر ميػػـ ، إذ يحمػػؿ شػػحنات المنػػاًدم االنفعاليػػة ، كينػػكب عنػػو فػػي التعبيػػر عػػف 

ىر عمػى جػكره ( التي تتضح مع تكراره الجممػة الندائيػة عينيػا فػي سػياؽ التػكبيد المكجػو لمػدْمشاعره " )
 ( : ٓكيقكؿ كعب مخاطبنا عميِّا كـر ا كجو ) َفي الحكـ 

ـٌ   َيػػا َخْيػػَر َمػػْف َحَمَمػػْت َنْعػػاًل َلػػُو َقػػَد
 

 َبْعػػَد النَِّبػػيِّ َلَدْيػػِو اْلَبْغػػُي َمْيُجػػوُر  
 

ذا كػػاف القػػرب كالبعػػد مػػع أداة النػػداء متسػػاكييف، فتنيػػا ىنػػا لنػػداء القريػػب قربنػػا معنكيِّػػا يػػدؿ عمػػ ى ذلػػؾ كا 
كصؼ المنادىل بالخيرية المطمقة التي ينتفي معيا النظير، كما أف أداة النداء ىنػا تجسػد ألػؼ المػد فييػا 

                                                 
  َ  ٓٗ/ِ،  ُٗ/ِٕ،  َٖ/ِٗ،  َٓ/ُِ، كانظر :  َُٔف الحطيئة ص ديكا - ُ
  َ  ْْ/ِٕ،  ِٓ/ُ،  ُِ/ٓ،  ْ/ِِ، كانظر :  ُِديكاف أكس ص  - ِ
 َ  ِِْ/ٖ،  َِِ/ُٓ،  ُٗٓ/ّ،  ٕٖ/ِٕ، كانظر :  ِْٕشعر زىير ص  - ّ
  َالمعارؼ  ـ ػ منشأةََِِ/ْػ ط ِِٗد/ منير سمطاف : بديع التراكيب في شعر أبي تماـ ص  - ْ
  َ  ُُٓ/ُ،  ٔٗ/ٖ،  ٔٗ/ٕ،  َِ/ِّ،  َُٖديكاف كعب ص  - ٓ
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عمك النبرة الخطابية المقصكدة مف الشاعر ، ليعطي لصكتو التفرد كالتكحد الذم يؤازر تفرد المنادىل في 
 (  :ُ) الخيرية ، كيقكؿ الحطيئة مخاطبنا عمر بف الخطاب رضي ا عنو

 َيػػػا َأي َيػػػا اْلَمِمػػػُؾ الَّػػػِذي َأْمَسػػػْت َلػػػوُ 
 

 ُبْصػػػػػَرى َوَ ػػػػػزَُّة َسػػػػػْيُمَيا َواأَلْجػػػػػُرُع  
 

نما ناداه الحطيئة بيذا الكصؼ تعظيمنا ؛ لكي يقدـ بيف يػدٍم ىػذا  كلـ يكف عمر رضي ا عنو ممكنا، كا 
،  ياـ ندرؾ سر استخداـ أداة النػداء التعظيـ شككاه المرتبطة بما يعيشو كأكالده في حكمة الفقر ، كمف ث

 َفيي بما فييا مف ألؼ المد تجسد الحالة النفسية لمشاعر الشاكي مف الفقر 
 ػ الػتمنػي :٘

بنيػػة التمنػػي كاحػػدة مػػف البنػػى الطمبيػػة التػػي تناكلتيػػا الببلغػػة العربيػػة فػػي إطػػار اإلنشػػاء الطمبػػي    
لغكية كاحدة ىي ليت ، كربما كاف ذلػؾ سػببنا فػي قمػة لما تستدعيو في حقيقتيا مف الطمب المرتبط بدالة 

شكاىد ىذه البنية الطمبية في الشعر عامة كعند شعراء البحث خاصة، ففضبلن عف قمة كركدىا عنػد كػؿ 
مف كعب بف زىير كالحطيئة، إذ قد كردت في مكضعيف لكؿ كاحد منيما، فيي لـ تػرد أصػبلن عنػد أكس 

المكضػػػكعات الشػػػعرية التػػػي طرقاىػػػا، أك إلػػػى اسػػػتعانتيما بػػػبعض كزىيػػر، كربمػػػا رجػػػع ذلػػػؾ إلػػػى طبيعػػػة 
الكسػائؿ المغكيػػة األخػرل المعينػػة عمػى إنتػػاج داللػة التمنػػي ، كمػف ىػػذه الكسػائؿ بعػػض أدكات االسػػتفياـ 

التي " تمارس فعاليتيا في التخمص مف االستفياـ إلى التمني ثانينا ، ثـ تدفع التمني إلى إطػار  ىؿمثؿ 
؛ ألنيػػا تعمػػؿ عمػػى إنتاجػػو فػػي صػػكرة المسػػتفيىـ عنػػو الػػذم ال جػػـر بانتفائػػو إلظيػػار كمػػاؿ الممكػػف ثالثنػػا 

ػا ِالعناية بو ، حتى ال ييسػتطاع اإلتيػاف بػو إال فػي صػكرة الممكػف الػذم ال ييطمػع فػي كجػكده " ) ( كأيضن
كبعض  التي تستدعي بنية خاصة لمجممة التي ترد فييا دالة عمى التمني ، لوبعض أدكات الشرط مثؿ 
مػػف التمنػػي عنػػدما تتحػػكؿ إلػػى طمػػب األمػػر الدالليػػة التػػي تقتػػرب إنتاجيتيػػا  لعػػؿالحػػركؼ الناسػػخة مثػػؿ 

  َالممكف حدكثو 
كقد كردت دالة التمني ليت عند كعب بػف زىيػر فػي ثػبلث صػكر ، األكلػى منيػا كانػت مسػبكقة  

 ( : ّكذلؾ في حديثو عف سممى البعيدة عنو ) أالبدالة االستفتاح كالتنبيو 
 َأاَل َلْيػػَت َسػػْمَمى ُكمََّمػػا َحػػاَف ِذْكُرَىػػا

 

َيػػػػػػاُح النَّػػػػػػَواِفُم    ُتَبمُِّغَيػػػػػػا َعنِّػػػػػػي الرِّ
 

ا لما يريد أف يبثو مف أمنية كاف تحققيا غيػر ممكػف  ليتاالستفتاحية عمى  أالفقد أدخؿ  تنبيينا كاستفتاحن
يػدة عنػو، كأمػا الصػكرة الثانيػة، فيػي أف كىي أف تقكـ الرياح بدكر الرسكؿ المبمغ تحياتػو إلػى سػممى البع

، كالقػػػكؿ بأنيػػػا أداة نػػػداء يسػػػتدعي كػػػكف المنػػػادل محػػػذكفنا مقػػػدَّرنا بمػػػا يسػػػتدعيو  يػػػايسػػػبقيا بػػػأداة النػػػداء 

                                                 
  َ  َِٖ/ُ،  ُٖٗ/ُ،  ُِٗ/ِ،  ٓٓ/ٓ، كانظر :  ِٕٔديكاف الحطيئة ص  - ُ
  َ  ِِٖد/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  ُٗٔديكاف كعب ص  - ّ
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السياؽ، كىك ما كاف عميو جميػكر النحػاة كالمفسػريف لمقػرآف الكػريـ خاصػة ، كربمػا كانػت لمجػرد التنبيػو 
 ( : ِيقكؿ كعب ) َ(  ُكليس النداء )

 َيػػا َلْيػػَت ِشػػْعِري َوَلْيػػَت الطَّْيػػَر ُتْخِبُرِنػػي
 

 َأِمْثػػَؿ ِعْشػػِقي ُياَلِقػػي ُكػػؿ  َمػػْف َعِشػػَقا  
 

ىنا لمتنبيو عمى مػا يعتريػو مػف حيػرة مصػدرىا جممػة التمنػي األكلػى التػي ىػي مػف التراكيػب  ياكيبدك أف 
بعػد ذلػػؾ إنمػػا أكػػد  ليػػتدالػػة التمنػي الدالػة عمػػى الرغبػػة فػػي العمػـ ، كعنػػدما كػػرر  ليػػت شػػعريالجػاىزة : 

مضاعفة الحيرة المسيطرة عميو مػف حػدكث أمػر غيػر ممكػف حدكثػو ، كىػك أف تخبػره الطيػر عػف جػكاب 
  َ: ىؿ يبلقي العشاؽ مثؿ عشقو و ليذا السؤاؿ المحير 

كأمػػػا الصػػػكرة الثالثػػػة فقػػػد جػػػاءت فييػػػا ليػػػت غيػػػر مسػػػبكقة بشػػػيء ، كداخمػػػة عمػػػى المسػػػند إليػػػو  
 ( : ّبيا ، كذلؾ في قكلو عف الشباب )المنصكب 

 َلْيػػػػػػػَت الشَّػػػػػػػَباَب َحِميػػػػػػػٌؼ اَل ُيزَاِيُمَنػػػػػػػا
 

 َبػػػْؿ َلْيتَػػػُو اْرتَػػػدَّ ِمْنػػػُو َبْعػػػُض َمػػػا َسػػػَمَفا 
 

فيػػػك يتمنػػػى أال يفارقػػػو الشػػػباب، كذاؾ أمػػػر يسػػػتحيؿ حدكثػػػو، كلكنيػػػا الرغبػػػة كاألمنيػػػة المسػػػيطرة عميػػػو   
كىي أف يعكد مف الشباب بعض مػا كػاف فيػو، كىػك أمػر يسػتحيؿ كلذلؾ راح يكرر التمني بصكرة أخرل 

ا كمف ثـ كانت داللة الطمب ىنا منتجة لتمني أمر غ   َير ممكف الحدكث حدكثو أيضن
مثػػؿ ىػػذيف االسػػتخداميف عنػػد كعػػب ، إذ كردت عنػػده مسػػبكقة بػػأداة  ليػػتكقػػد اسػػتخدـ الحطيئػػة  
 في قكلو مف مدح طريؼ بف دٌفاع  :النداء يا 

 ْيػػػػػَت ُكػػػػػؿَّ َخِميػػػػػٍؿ ُكْنػػػػػُت ءُممُػػػػػوُ َيػػػػػا لَ 
 

   (ْ)َيُكػػوُف ِمْثػػَؿ اْبػػِف َدفَّػػاٍع ِمػػَف اْلَبَشػػرِ  
 

فػػدخكؿ يػػا ىنػػا مػػع مػػا تتمتػػع بػػو مػػف مػػد الصػػكت بػػاأللؼ إنمػػا ىػػي الرغبػػة فػػي تنبيػػو المخاطػػب إلػػى مػػا 
ىػػذا  يسػػيطر عميػػو مػػف أمنيػػة ىػػك مػػدرؾ عػػدـ تحققيػػا ، كلكنػػو بػػاح بيػػا ليعبػػر عمػػا فػػي نفسػػو مػػف مكانػػة

  َنو المأمكلكف مثؿ ىذا الممدكح الممدكح الذم يتمنى أف يككف خبلى 
عنده ، فقد كردت مسبكقة بالفاء العاطفة في قكلو مف  ليتكأما المكضع الثاني الذم كردت فيو  

 ( :ٓيتو لسيـ بف عكذ بف غالب )مرث
 َنػػػػػػِدْمُت َعَمػػػػػػى ِلَسػػػػػػاٍف َفػػػػػػاَت ِمنِّػػػػػػي

 

 ِعْكػػػػػػػـِ َفَمْيػػػػػػػَت َبَياَنػػػػػػػُو ِفػػػػػػػي َجػػػػػػػْوِؼ  
 

                                                 
  َ دار القمـ ػ دمشؽ ُٕٖٗ/ُط َٖألبيات المشكمة اإلعراب تحقيؽ د/ حسف ىنداكم ص أبك عمي الفارسي: شرح ا - ُ
  َ ُٔٔديكاف كعب ص  - ِ
  َ  ٗٓالسابؽ ص  - ّ
  َ  ُٖٔديكاف الحطيئة ص  - ْ
5

   َ  ُٕٗص  ديكاف الحطيئة - 
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فقد ندـ عمى ما قالو مف الشعر في بني سيـ ، كتمنػى لػك أف ىػذا الشػعر قػد كػاف مخبػكءنا داخػؿ جنبػو ػ 
 ليػتجكؼ عكـ ػ فبل يصؿ إليو ، بيد أنو قد قالػو كمػف ثػـ كػاف مػا يتمنػاه أمػرنا مسػتحيبلن كلػذلؾ اسػتخدـ 

     َالدالة عمى استحالة الطمب الذم يتمناه  
 اإلنشاء : ػ تداخؿ الخبر معٙ

إذا كانػػت بنيػػة الخبػػر فيمػػا سػػبؽ قػػد اتخػػذت بعػػض الصػػكر المغكيػػة التػػي بػػدت مػػف خبلليػػا بنيػػة 
مستقمة بالداللة اإلخبارية الخالصة المحتممة لمصدؽ أكالكذب ، كما كانػت بنيػة اإلنشػاء الطمبػي مسػتقمة 

تكترنا دالليػا بػيف البنيػة  بالداللة عمى الطمب في الصكر الخمسة السابقة التي كردت عمييا بحيث لـ نجد
الخبريػػة أك اإلنشػػائية كبػػيف بنيتيمػػا المغكيػػة ، فتننػػا نجػػد التػػكتر المغػػكم/ الػػداللي يػػزداد حػػدة بػػيف الخبػػر 
كاإلنشػػاء عنػػدما يتػػداخبلف مػػع بعضػػيما ، إذ نجػػد البنيػػة الخبريػػة بػػارزة عمػػى مسػػتكل البنيػػة السػػطحية ، 

تكل البنيػػة العميقػػة حيػػث تنػػتج بنيػػة األكلػػى مجمكعػػة مػػف بينمػػا تبػػرز البنيػػة الطمبيػػة اإلنشػػائية عمػػى مسػػ
الدالالت التي تقع في نطاؽ البنية الثانية في صػكرة مػف صػكر التبلقػي كالتكاصػؿ بػيف المبػدع كالمتمقػي 

 ( :ُيقكؿ أكس )  َكالنص الشعرم 
ْصػػػالَ     َقاَتَمَيػػػػػا اهلُل َتْمَحػػػػػاِني َوَقػػػػػْد َعِمَمػػػػػتْ    ِحيَأنِّػػػي ِلَنْفِسػػػي ِإْفَسػػػاِدي َواْ 

 

إف البنية المغكية لمبيت ىػي بنيػة خبريػة حيػث المركػب الفعمػي المكػكف مػف المسػند قاتميػا ، كالمسػند إليػو 
كمفعػػكؿ بػػو ىػػك الضػػمير المتصػػؿ بالمسػػند ، لػػـ يكػػف المػػراد مػػف ىػػذه البنيػػة الخبريػػة اهلل ، لفػػظ الجبللػػة 

نمػػا يريػػد الشػػاعر مػػف خػػبلؿ ىػػذ ا المركػػب الخبػػرم الػػدعاء عمػػى ىػػذه اإلشػػارة إلػػى قتػػاؿ ا تعػػالى ليػػا كا 
المػرأة التػي تمكمػو ، بػرغـ عمميػا أف فسػاد نفسػو أك صػبلحيا إنمػا يعػكد عميػو ىػك ، فيػك أمػر خػاص بػػو   

  َكلذلؾ ختـ البيت بالمركب االسمي المؤكد بأف لمداللة قبح لكميا  

ييـ بيػذا المركػب كييجك قكمنا كاصفنا إياىـ بالمؤـ كالضعؼ كالغمظ كسكء السػعي ، ثػـ يػدعك عمػ 
 ، فيقكؿ  : ويؿ أميـاالسمي : 

ـْ ُعُنػػػػػؼٌ  ـٌ َوِفػػػػػي َأْعَنػػػػػاِقِي  َقػػػػػْوـٌ ِلَئػػػػػا
ػػػػػا ُبُيػػػػػوُتُيـُ  ـْ َمْعَشػػػػػرًا ُجم  ِيػػػػػ  َوْيػػػػػُؿ ُأمِّ

 

ـْ ُدوَف َسػػػػْعِي النَّػػػػاِس َمْبُيػػػػورُ    َوَسػػػػْعُيُي
َمػػاِح َوِفػػػي اْلَمْعػػُروِؼ َتْنِكيػػػرُ   ( ِ)ِمػػَف الرِّ

 

كيشػير ىػذا  (ّمف المسند إليو كيؿ، كأما المسػند أك الخبػر، فيػك محػذكؼ) فيذا المركب االسمي المككف
المركب االسمي إلى دعائو عمييـ بالكيػؿ كىػك اليػبلؾ لمػا قػدـ ليػـ مػف خبيػث الصػفات   كىػك إذا كػاف 

 يدعك عمى ىؤالء القكـ باليبلؾ، فتنو يقدـ نفسو فداءن لمف ىزمكا بني عامر فيقكؿ :

                                                 
1

  َ  ُْديكاف أكس ص  - 

2
  َ: خالية مف الرماح   ، عنؼ : غبلظ ، مبيكر : مغمكب ، جما بيكتيـ ْْالسابؽ ص  - 
أكرد أبك عمي الفارسي ىذا البيت بركاية مختمفػة كاالخػتبلؼ فييػا ىػك: كيػؿو بيػـ، كرأل فػي الجػار كالمجػركر: بيػـ رأيػيف أكليمػا  - ّ

  َ  ّّٓ -ّّْأف يككف تبييننا كالخبر مضمر، كثانييما أف يككف خبرنا: شرح األبيات المشكمة اإلعراب ص 
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ـُ َرَقًصػػػػاَنْفِسػػػػي اْلِفػػػػَداُء ِلَمػػػػ  ف َأدَّاُكػػػػ
 

ـْ َصػػػػَكؾُ   ـْ ِمػػػػْف َمْشػػػػِيُك  (ُ)تَػػػػْدِمي َحػػػػرَاِقُفُك
 

فيذا المركب االسمي الػذم صػدر بػو البيػت كىػك مػف التراكيػب الجػاىزة الشػائعة فػي التػراث القػديـ، كىػك 
يشػػير إلػػى مكانػػة مػػف يفتػػدييـ الشػػاعر بنفسػػو كىػػـ آؿ تمػػيـ الػػذيف ىزمػػكا بنػػي عػػامر ، كمػػف ثػػـ فالمركػػب 

 ( : ِسمي الخبرم منتج لداللة الدعاء ليؤالء القكـ، كمثؿ ذلؾ قكؿ الحطيئة )اال

 

ػػػػي َوَخػػػػاَلِتي  ِفػػػػًدى ِلَبِنػػػػي ُذْبَيػػػػاَف ُأمِّ
 

َمػػػػػػاِح َأُبػػػػػػو َبْكػػػػػػرِ     َعِشػػػػػػيََّة ُيْحػػػػػػَدى ِبالرِّ
 

قػة فيك يقدـ أمو كخالتو فداءن لبني ذبياف ، كذلؾ عمى سبيؿ الدعاء ، كىك لـ يقؿ نفسي ربما لسكء العبل
بينو كبيف أمو عمى نحك ما ىك معركؼ ، تمؾ العبلقة التػي أدخمػت الخالػة فػي نطػاؽ مػف ييفتػدل بيػـ ، 
بيػػد أف ذلػػؾ مػػف الثقافػػة السػػائدة آنػػذاؾ ، إذ ذاع ىػػذا القػػكؿ فػػي الداللػػة عمػػى القػػرب بػػيف النػػاس قػػكليـ 

ابة يقدمكنػو بػيف يػدٍم ، كىك القكؿ المشيكر الذم كثيرنا مػا كػاف الصػح فداؾ أبي وأميلبعضيـ البعض 
  َمحبتيـ لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ 

كعندما يسأـ زىير مف طكؿ الحياة كقد بيٌمغ الثمانيف مف عمره يمكـ نفسو كيػدعك عمييػا بالػدعاء  
 ( :ّالمأثكر ػ ال أبا لمؾ ػ في مكاقؼ المـك كالعتاب كالجفاء فيقكؿ )

 ِعػػْش َسػػِئْمُت َتَكػػاِليَؼ اْلَحَيػػاِة َوَمػػْف يَ 
 

ـِ     َثَمػػػػػػػاِنيَف َحػػػػػػػْواًل اَل َأَبػػػػػػػا َلػػػػػػػَؾ َيْسػػػػػػػَأ
 

مػػف التعبيػػرات الجػػاىزة التػػي اسػػتعمميا العػػرب فػػي تضػػاعيؼ كبلميػػـ ، كىػػك مركػػب  ال أبػػا لػػؾفقكلػػو : 
اسمي مسبكؽ ببل النافية التي تشير بداللة النفي ىذه إلى الدعاء بفقداف األب ، كىك ما يقكلو كعب بف 

 ( :ْزىير في الميتو )

ـُ   َفُقْمػػػػػُت َخم ػػػػػوا َسػػػػػِبيِمي اَل َأَبػػػػػا َلُكػػػػػ
 

 َفُكػػػػػػػؿ  َمػػػػػػػا َقػػػػػػػدََّر الػػػػػػػرَّْحَمُف َمْفُعػػػػػػػوُؿ  
 

فيػػك يكجػػو لكمػػو لمػػف يحػػكؿ بينػػو كبػػيف الػػذىاب إلػػى النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ محػػذريف إيػػاه مػػف سػػكء 
، كيبػدك أف المركػب العاقبة كيدعك عمييـ بفقداف األب ؛ ألنو يؤمف بأف كؿ ما أراده ا البد أف يحدث 

المغكم : ال أبػا لػؾ مػف المركبػات المغكيػة األثيػرة عنػد الحطيئػة إذ يسػتخدمو فػي صػكرتيف األكلػى منيمػا 
 : بتفراد المخاطب كما عند زىير ككعب ، مف ذلؾ قكلو

ـُ   َمػػػا َكػػػاَف َذْنػػػُب َبِغػػػيٍض اَل َأَبػػػا َلُكػػػ
 

  (ٓ)ِفػػي َبػػاِئٍس َجػػاَء َيْحػػُدو َأْيُنًقػػا ُشُسػػَبا 
 

ا الذم أكـر الحطيئة كأحسف كفادتو عندما جاءه بيذه فا لحطيئة يتعجب مف ىؤالء القكـ في لكميـ بغيضن
 َلمأثكر عند العرب : ال أبا لكـ النكؽ العجاؼ ، كلذلؾ يدعك عمييـ بيذا الدعاء ا

                                                 
    َ  ُٖديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ُٓٓديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  ِٓشعر زىير ص  - ّ
  َ  َِديكاف كعب ص  - ْ
5

  َالشسؼ : العجاؼ الضٌمر  َ  ََِ/ٔ،  ٖٖ/َِ،  ْٓ/ِ، كانظر :  ُٕديكاف الحطيئة ص  - 
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 ( :ُكأما الصكرة الثانية ، فيي أف يمد الدعاء إلى الجد في قكلو )

ـْ اَل   َأَبػػػػػػػػػا أِلِبػػػػػػػػػيُكـُ َأِقم ػػػػػػػػػوا َعَمػػػػػػػػػْيِي
 

 ِمػػَف المَّػػْوـِ َأْو ُسػػد وا اْلَمَكػػاَف الَّػػِذي َسػػد وا 
 

ا إياىـ عمى لكميـ  ف لـ يفعمػكا فعمػييـ أف ييكفػكه كمػا كفىػٍكه ، كألنػو  ءؿ أليفيك يأمرىـ مكبخن في شأنو، كا 
ػػا  يعمػػـ أنيػػـ لػػف يقمػػكا لػػكميـ أك يكفػػكه ، فقػػد سػػارع بالػػدعاء عمػػييـ بفقػػداف لػػيس أبػػييـ كحػػده نمػػا أيضن ، كا 

بفقداف جدىـ، كقد امتد دعاؤه بالشر كاليػبلؾ ليشػمؿ أمػو ، إذ كانػت العبلقػة بينيمػا مػف السػكء عمػى مػا 
 ( : ِىك معركؼ ، فيك يدعك عمييا بالشر في قكلو )

 َجػػػػػػػػزَاِؾ اهلُل َشػػػػػػػػر ا ِمػػػػػػػػْف َعُجػػػػػػػػوٍز 
 

 َوَلقَّػػػػػػػػػػػاِؾ اْلُعقُػػػػػػػػػػػوَؽ ِمػػػػػػػػػػػَف اْلَبِنػػػػػػػػػػػيِف  
 

ي المككف مف المسند المتصؿ بو كاؼ المفعػكؿ األكؿ : جػزاًؾ ، كالمسػند إليػو فقد استخدـ المركب الفعم
كىك لفظ الجبللة ا ، كالمفعكؿ الثاني شػرِّا كىػك بيػذا يػدعك عمييػا بالشػر ، كنجػد كعبنػا يسػتخدـ الػدعاء 

نما لغيره في قكلو )  ( :ّبالشر كاليبلؾ ليس لممخاطب ، كا 

 ُتْصػَرِمي َفِ ْف َتْصػِرِميِني َوْيػَب َ ْيػِرؾِ 
 

 َوُأوِذْنػػػػػػػػػِت ِإيػػػػػػػػػَذاَف اْلَخِمػػػػػػػػػيِط اْلُمزَاِيػػػػػػػػػِؿ  
 

فالكيػػب ىػػك الكيػػؿ كاليػػبلؾ يػػدعك بػػو كعػػب عمػػى غيػػر المخاطبػػة أـ شػػداد ، ككأنػػو بػػذلؾ يريػػد أف يمفػػت  
نظرىػػا إلػػى أنػػو إذا كػػاف يػػدعك عمػػى غيرىػػا بػػاليبلؾ ، فتنيػػا ليسػػت ببعيػػدة عػػف مثػػؿ ىػػذا الػػدعاء ؛ ألنيػػا 

  َجزاىا مف جنس فعميا : تيصرمي  عتو ، كلذلؾقامت بصرمو كقطي
ذا كانت كممة   تقاؿ لمترحـ كالدعاء ، أك التكجع ، كقد استخدميا  ويملمعذاب ، فتف كممة  ويؿكا 

 ( : ْكعب مصدرنا إياىا بدالة النداء كالتنبيو يا في قكلو )

 َيػػػا َوْيَحَيػػػا ُخمَّػػػًة َلػػػْو َأنََّيػػػا َصػػػَدَقتْ 
 

 َوافَّ الن ْصػػػػػَم َمْقُبػػػػػوؿُ َمػػػػػا َوَعػػػػػَدْت َأْو َلػػػػػ 
 

كيبدك أف الخمة ىنا بمعنى الخميمة أك الزكجة التي يدعك ليا بالرحمة إذا صدقت في كعدىا إياه ، أك لك 
   َأنيا قبمت نصحو ليا 

ء ما سبؽ مف دراسة المستوى التركيبي عند شعراء الصنعة األربعػة توصػؿ البحػث وفي ضيا 
 إلى مجموعة النتائم التالية : 

: إذا كػػاف المسػػتكل التركيبػػػي ىػػك ثالػػػث المسػػتكيات التػػي تتكػػػكف منيػػا بنيػػػة المغػػة الشػػػعرية    أوالً 
فتنو يمثؿ كاحدنا مف أىـ مبلمح التميز كالخصكصية التي تسـ إبداع شاعر مف آخر ؛ إذ في يبػرز فػي 

                                                 
1

 َ  ٓٔص   السابؽ - 

2
    َ  َُُالسابؽ ص  - 

  

3
  َ  ٓٗ/ّ،  ُْ/ّ، كانظر :  ٕٔديكاف كعب ص  - 

4
  ُٗالسابؽ ص  - 
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ف الجمػؿ القصػيرة ىذا المستكل نكع الجمؿ الشعرية التي يميػؿ الشػعراء إلػى اسػتخداميا ، كتنكعيػا مػا بػي
ذا كػػاف الشػػاعر يجمػػع بينيمػػا فػػي نتاجػػو الشػػعرم ، فتنمػػا يمجػػأ إلػػى كػػؿٍّ منيمػػا فػػي  كالجمػػؿ الطكيمػػة ، كا 
مكاضع خاصة يسػتدعي كػؿّّ منيػا قصػر الجمػؿ أك طكليػا ؛ كلػذلؾ كجػدنا الشػعراء األربعػة ينكعػكف فػي 

الحػػذؼ الػػذم يمتػػد ليشػػمؿ  جمميػػـ الشػػعرية مػػا بػػيف القصػػر الػػذم يػػتـ بصػػكرة كاضػػحة فػػي تكظيػػؼ بنيػػة
ػا ، كلػـ يكػف ذلػؾ إال بػدافع تكثيػؼ الداللػة الشػعرية ، كالتكاصػؿ  العيميد ، كما يمتد ليشمؿ الفضبلت أيضن
ػػا بمػػا عيػػرؼ عػػف ىػػؤالء  مػػع مػػا ارتػػبط بمفيػػكـ الببلغػػة مػػف الداللػػة عمػػى اإليجػػاز ، كىػػك مػػا يػػرتبط أيضن

 َيذيب كالتنقيح كالتحكيؾ لشعرىـ الشعراء مف الت
: ارتػػبط طػػكؿ الجمػػؿ الشػػعرية عنػػدىـ بمػػا كجػػدناه مػػف بعػػض الظػػكاىر المؤديػػة إلػػى ىػػذا  نًيػػاثا

الطػػكؿ مثػػؿ الفصػػؿ كاالعتػػراض كالتضػػميف كالتػػذييؿ، كغيرىػػا مػػف الظػػكاىر المغكيػػة التػػي لػػـ يقنػػع فييػػا 
كالمسػند ىؤالء الشعراء باالقتصار عمى ما يقيـ أكد بنية الجممة الشعرية مػف األركػاف األساسػية كالمسػند 

نما عمدكا إلى حشد كحشك جمميـ الشػعرية بػالكثير مػف الظػكاىر التركيبيػة التػي تنػتج مػا يريػدكف  إليو، كا 
إنتاجو مف دالالت ال ينتجيا االكتفاء بعنصرم اإلسناد، كمف ثمة بدت الجمؿ الشعرية عندىـ في كثير 

تأكيػده مػف خػبلؿ دراسػة التػرابط  مف المكاضع طكيمة بحيث ال يحدىا البيت أك البيتاف ، كذلؾ ما يمكػف
  َالنصي الذم خصو البحث بالدراسة في بابو الثاني  

: تتجسػػد أىميػػة المسػػتكل التركيبػػي فػػي الداللػػة عمػػى انتقػػاؿ المغػػة مػػف المسػػتكل المعيػػارم  ثالثًػػا
 المثالي إلى المستكل الفني اإلبداعي مف خػبلؿ الصػراع المعتمػؿ فػي الػذات المبدعػة بػيف التػزاـ األصػؿ
التقعيػػدم ك مخالفتػػو ؛ بغيػػة االنتقػػاؿ بالمغػػة مػػف مجػػرد اإلخبػػار إلػػى حيػػث المتعػػة الفنيػػة التػػي ال تػػرتبط 
نمػػا تمتػػد لتشػػمؿ المتمقػػي ؛ ذلػػؾ أف المبػػدع الشػػاعر ال يبػػدع شػػعره مػػف أجػػؿ إرضػػاء  بالمبػػدع كحػػده ، كا 

ف دؿ عمػػى الذاتيػػة ، فتنػػ نمػػا ىػػك يبػػدع ليمتػػع ، كاإلبػػداع كا  و ال يتغافػػؿ عػػف الغيريػػة غريزتػػو كذاتيتػػو ، كا 
( ، ُالماثمة في المتمقي الذم يستمع إليو ؛ ألف " األصؿ في الشعر أف ييمقى إلقاءن ػ أك ػ يينشد إنشػادنا " )

كمبدعو فرد غير منعزؿ عف المجتمع الذم ينتمي إليو بؿ ىك يندمج فيو كشػعره كسػيمة مػف كسػائؿ ىػذا 
زمة إلتماـ ىذا االندماج بيف الفرد كالمجمكع ، فيػك يمثػؿ قػدرة االندماج ؛ ألنو فف " كالفف ىك األداة البل

كااللتقػػػاء  (ِاإلنسػػػاف غيػػػر المحػػػدكدة عمػػػى االلتقػػػاء بػػػاآلخريف   كعمػػػى تبػػػادؿ الػػػرأم كالتجربػػػة معيػػػـ " )
باآلخريف عمى المستكل التركيبي يبدك فيما يقـك بو المبدعكف مف صدع تكقعػات المتمقػيف بػالخركج عػف 

لمغػػة كالػػدخكؿ فػػي المسػػتكل األدبػػي االنحرافػػي أك اإلمتػػاعي الػػذم يشػػد المتمقػػي إليػػو  األصػػؿ المعيػػارم
  َكيربطو بالنص  

: كىػػذا التبلقػػي كالتكاصػػؿ بػػيف المبػػدع كالمتمقػػي قػػد بػػرز بشػػكؿ كاضػػح فػػي البنيػػة الخبريػػة  رابًعػػا
كظيػؼ أدكات التككيػد كالبنية اإلنشائية ، ككذا فػي التػداخؿ بػيف البنيتػيف ؛ ذلػؾ أف التجػاء الشػاعر إلػى ت
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المختمفة ، إنما كػاف رعايػة لحػاؿ المتمقػي الحاضػر أك الغائػب فػي السػياؽ ؛ كقػد كجػدنا الشػعراء األربعػة 
يقنعكف بتحميؿ عبػاراتيـ الشػعرية بػبعض كسػائؿ التككيػد التػي تتنػكع بػيف أداة كاحػدة أك أكثػر مػف أداة ، 

متككيد كأساليب القصر المتنكعػة ، كأسػمكب التقػديـ بؿ تعدل األداة إلى حيث التراكيب المغكية المنتجة ل
ػػػا الداللػػػة الفنيػػػة ؛ ألنػػػو عػػػدكؿ عػػػف  نمػػػا ىػػػك يشػػػمؿ أيضن كالتػػػأخير الػػػذم ال يقػػػؼ عنػػػد داللػػػة التككيػػػد ، كا 

  َاألصؿ المغكم كصدع لتكقع المتمقي كرسـ لحدكد العبلقة الجدلية بيف المبدع كالنص كالمتمقي 
عػػػة قػػػد كظفػػػكا البنػػػى الخبريػػػة لمتعبيػػػر عػػػف تجػػػاربيـ الشػػػعرية : إذا كػػػاف الشػػػعراء األرب خامًسػػػا

المرتبطة بسياقات اجتماعيػة كثقافيػة ، فػتنيـ بالمثػؿ قػد كظفػكا البنػى اإلنشػائية المختمفػة بطرائػؽ خاصػة 
كشفت عف تميزىـ في ىذا التكظيػؼ بحيػث كجػدنا قكاسػـ مشػتركة بيػنيـ فػي تكظيػؼ ىػذه البنػى ، كىػي 

اىا عنػػدىـ عنػػد تػػكظيفيـ لمبنػػى الخبريػػة ، كىػػذه القكاسػػـ المشػػتركة تؤكػػد عمػػى القكاسػػـ عينيػػا التػػي كجػػدن
انتمائيـ جميعنا إلى مدرسة شعرية كاحدة ذات مبلمح كسمات إبداعية خاصة أشرت إلييػا فػي التمييػد ، 

   َكأكدتو الدراسة التطبيقية التي تناكلت المستكل التركيبي في إنتاجيـ الشعرم 

 

 عالفصػػػػؿ الرابػػػ
 الصػػػػػورة الشػػعريػػػة
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 مػػدخػػػػػؿ : 

 مفيـو الصورة وأىميتيا ووظيفتيا في النص الشعري 
 المبحث األوؿ : 

 
 الصورة الجزئية 

 ػ التشبيو ٔ   
 ػ االستعارة ٕ
 ػ الكناية ٖ

 المبحث الثاني :
 

 الصورة الكمية :
 أواًل : ػ الصورة القصصية
 ثانًيا : ػ الصورة الوصفية

 

 مفيـو الصورة وأىميتيا ووظيفتيا :  مدخؿ :
تعد الصكرة الشعرية عنصرنا بنائيِّػا بػالغ األىميػة فػي بنيػة الػنص الشػعرم، كىػي تجػيء فػي قمػة  

اليػـر البنػػائي لمقصػػيدة الشػػعرية، ذلػػؾ الػػذم يبػػدأ مػػف البنيػػة الصػػكتية كمػػركرنا بػػالبنى الصػػرفية كالمعجميػػة 
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الشعرم مف األىمية بمكاف، كىي دراسة تتػكخى اإلشػارة إلػى كالتركيبية؛ كلذلؾ كانت دراستيا في النص 
نمػػا تتعػػداه إلػػى  مفيكميػا كأىميتيػػا ككظيفتيػػا التػػي ال تقػػؼ عنػد حػػد الػػدكر البنػػائي فػػي الػنص الشػػعرم، كا 
التمػػايز بػػيف الشػػعراء فػػي كيفيػػة بنائيػػا " باعتبارىػػا عنصػػرنا حيكيِّػػا مػػف عناصػػر التكػػكيف النفسػػي لمتجربػػة 

تي تختمؼ مػف مبػدع إلػى آخػر، كمػف ثػـ يكػكف بناؤىػا عنػد كػؿٍّ مػنيـ متضػمننا لعناصػر ( الُ) الشعرية "
( ألف ِ) التميز كالتفرد، كتغدك الصكرة ػ مف ثـ ػ مقياسنػا تقػاس بػو مكىبػة الشػاعر، كمكضػع الحكػـ عميػو

نجػػاح الشػػاعر كفشػػمو قػػريف مػػا يتمتػػع بػػو مػػف قػػدرات تصػػكيرية تمكنػػو مػػف نقػػؿ تجاربػػو كأحاسيسػػو إلػػى 
  َ( ّ) تمقي بكاسطة ممكة الخياؿالم

كيبدك أف ىناؾ إجماعنا مف الباحثيف، أك يكاد عمى صعكبة إيجاد تعريؼ جامع مانع لمصطمح  
الصكرة الفنية، كمف مظاىر ىذه الصعكبة تعدد التراكيب الكصفية ليذا المصػطمح كتنكعيػا، فينػاؾ إلػى 

لبيانيػػػػة كالمجازيػػػػة كالخياليػػػػة، أك ييكتفػػػػى جانػػػػب الفنيػػػػة نجػػػػد مصػػػػطمحات: الصػػػػكرة األدبيػػػػة كالشػػػػعرية كا
ذا بحثنا عف أسباب ىػذه الصػعكبة  بمصطمح الصكرة كحده عارينا عف أم كصؼ مف ىذه األكصاؼ، كا 
فػػتف أكؿ مػػا يطالعنػػا منيػػا : تعػػدد االتجاىػػات األدبيػػة كاختبلفيػػا فيمػػا بينيػػا ، كمػػا يترتػػب عمػػى ذلػػؾ مػػف 

اه إلى الصػكرة   بػؿ يتعػدل االخػتبلؼ إلػى أربػاب االتجػاه اختبلؼ زاكية النظر التي ينظر منيا كؿ اتج
الكاحػػد إلػػى حػػد يمكػػف أف يقػػاؿ معػػو : " إف الصػػكرة الشػػعرية أصػػبحت تحمػػؿ لكػػؿ إنسػػافو معنػػىن مختمفنػػا 

( كمنيػػا مػػا يترتػػب عمػػى تعػػدد االتجاىػػات األدبيػػة مػػف تعػػدد عناصػػر الصػػكرة ْكأنيػػا تعنػػي كػػؿ شػػيء " )
تعػػدد أنمػػاط كأسػػاليب بنائيػػا ؛ ألف لمصػػكرة " دالالت مختمفػػة كترابطػػات الشػػعرية ككسػػائؿ تشػػكيميا ، أك 

( كمػػػف ىػػػذه األسػػػباب ارتبػػػاط ٓمتشػػػابكة كطبيعػػػة مرنػػػة تتػػػأبى التحديػػػد الكاحػػػد المنظٌػػػر أك التجريػػػدم " )
ػا لخضػكعو  الصكرة الشعرية باإلبداع الشعرم الذم فشمت " المساعي التي تحػاكؿ تقنينػو أك تحديػده دكمن

  َ( ٔيرة تنتمي لحدكد الفردية كالذاتية كحدكد الطاقة اإلبداعية المعبر عنيا بالمكىبة " )لطبيعة متغ
بيد أف ىذا اإلجماع أك شبيو كمف يقكلكف بو ربما بعدكا عف جادة الصكاب ؛ ألف ثمة تعريفات  

كاضحة كمحددة لمصكرة الشعرية ىي مف الكثرة بمكاف بحيث يصعب حصػرىا ، كىػي تعريفػات جمعػت 
ف التػػراث كالمعاصػػرة فػػي النقػػد األدبػػي عنػػد العػػرب، أك عنػػد الغػػرب، ممػػا يعنػػي أف التػػراث النقػػدم لػػـ بػػي

يغفؿ عف تعريؼ الصكرة، كما لـ يغفػؿ عنيػا النقػد الحػديث عنػد العػرب كغيػرىـ، بػؿ إف الدراسػات التػي 
يفػػػات ذىبػػػت إلػػػى القػػػكؿ بصػػػعكبة التعريػػػؼ الجػػػامع المػػػانع لمصػػػطمح الصػػػكرة قػػػد عمػػػدت إلػػػى سػػػرد تعر 

القدامى كالمحدثيف، بؿ كتبنى البعض منيا لنفسو تعريفنا لينجػز فػي ضػكئو مػا يقػكـ بػو مػف دراسػة أدبيػة 
أك نقديػػة ممػػا يعنػػي أف الكصػػكؿ إلػػى تعريػػؼ محػػدد لمصػػكرة الشػػعرية لػػيس بػػاألمر العصػػي أك الصػػعب 

                                                 
  َبلييف ـ دار العمـ لممُٓٗٗ/ ْط ُٗد/ كماؿ أبك ديب : جدلية الخفاء كالتجمي ص  - ُ
  َـ ػ القاىرة ُُٖٗػ دار المعارؼ  ُٕد/ محمد حسف عبد ا : الصكرة كالبناء الشعرم ص  - ِ
  َـ ػ القاىرة ََِِػ دار غريب  ٖد/ عبد ا التطاكم : الصكرة الفنية في شعر مسمـ بف الكليد ص  - ّ
  َ ـ دار اآلدابُِٗٗ/ِػ ط ّٗئ القيس ص د/ ريتا عكض : بنية القصيدة الجاىمية : الصكرة الشعرية لدل امر  - ْ
  َ ـ المركز الثقافي العربي  ُْٗٗ/ُػ ط ُٗد/ بشرل مكسى صالح : الصكرة الشعرية في النقد العربي الحديث ص  - ٓ
 َالسابؽ : الصفحة نفسيا  - ٔ
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الشػػعر  الػػذم يقػػؼ حػػائبلن دكف اتخػػاذ مكقػػؼ محػػدد يمكػػف فػػي ضػػكئو إنجػػاز أم بحػػث أدبػػي يتخػػذ مػػف
ا أيِّا كاف ىذا الشعر قديمنا أك حديثنا    َمكضكعن

كلعؿ القكؿ بصعكبة الكصكؿ إلى تعريؼ جػامعو مػانعو لمصػكرة الشػعرية أمػر لػو مػا يعضػده مػف  
ناحيػػة أخػػرل، كىػػي ناحيػػة بعػػض الدارسػػيف الػػذيف ظنػػكا " أف الصػػكرة الفنيػػة مخمػػكؽ غريػػب بالنسػػبة إلػػى 

ف شػػعرىـ لػػـ يحفػػؿ بيػػا " ( كمػػا ذىػػب بعضػػيـ إلػػى االعتػػراؼ بػػأف" مصػػطمح الصػػكرة مػػف ُ) العػػرب ، كا 
( فضػبلن عػف غربتػو عمػى الفمسػفة ِ) المصطمحات النقدية الكافدة التي ليس ليا جذكر في النقػد العربػي "

اإلسبلمية، كىي اتيامات تنافي الحقائؽ الثابتة التي جاء بيا الشعر القديـ، كما جػاءت بيػا أقػبلـ النقػاد 
ا بفػػف التصػػكير ممػػا يؤكػػد غػػزارة العػػرب القػػدام ى، فػػتف مػػف يقػػرأ الشػػعر الجػػاىمي يجػػد فيػػو احتفػػاالن كاضػػحن

الممكة التصكيرية عندىـ كقكة ممكة الخياؿ كخصبيا الػذم تجمػى فػي فػف الكصػؼ خاصػة " حيػث يرسػـ 
ػا ، ثػـ يػدقؽ فػي أجزا ػا تامِّ ئيػا ، الشاعر مناظر كمشاىد رائعة مكتممة الجكانػب ، فيػك يمػـ بالصػكرة إلمامن

كيحصػػر أطرافيػػا كيستقصػػي جكانبيػػا ، كىػػذا ػ ال شػػؾ ػ دليػػؿ الػػتمكف فػػي الفػػف كالدقػػة فػػي التعبيػػر ، 
  َ( ّكخصب الخياؿ " )

كلـ يكف أمر النقد العربي القديـ ببعيد عف اإلبداع الشعرم فػي االحتفػاؿ بالصػكرة، كىنػاؾ أقػدـ  
اؿ قكلتػو الذائعػة " إنمػػا الشػعر صػػناعة نػص نقػدم لمجػػاحظ أشػار فيػو إلػػى حقيقػة الفػػف الشػعرم عنػدما قػػ

( كىػك نػص داؿ بمػا ال يػدع مجػاالن لمشػؾ فػي أف المقصػكد ْكضرب مف الصبغ كجنس مف التصكير ")
مف التصكير ىنا الصكرة الشعرية التي ربطيا غير كاحد مف النقاد القدامى باأللكاف الببلغيػة مػف تشػبيو 

طباطبػػا العمػػكم كىػػك يتحػػدث عػػف أحسػػف التشػػبييات فػػي  كاسػػتعارة ككنايػػة كمجػػاز كالػػذم رأينػػاه عنػػد ابػػف
سياؽ حديثو عف طريقة العرب في التشبيو، إذ قاؿ : " فأحسف التشبييات إذا ما عكس لـ ينتقض ، بؿ 
يكػػكف كػػؿ مشػػبَّوو بصػػاحبو مثػػؿ صػػاحبو، كيكػػكف صػػاحبو مثمىػػو مشػػبَّينا بػػو صػػكرة كمعنػػى، كربمػػا أشػػبو 

كربمػػا أشػػبيو معننػػى كخالفػػو صػػكرة، كربمػػا قاربػػو كدانػػاه أك شػػاٌمو الشػػيءي الشػػيءى صػػكرة كخالفػػو معننػػى، 
  َ( ٓكأشبيو مجازنا ال حقيقة ")

كاسػػػتخدـ اآلمػػػدم فػػػي مكازنتػػػو مفػػػردات تنتمػػػي إلػػػى حقػػػؿ الصػػػكرة أك التصػػػكير الشػػػعرم مثػػػؿ :  
 كصؼ ، أقاـ ، شٌبو ، استعار ، مٌثؿ ، صٌكر ، مف ذلؾ تعميقو عمى بيت أبي تماـ : 

نََّمػػػػاَوَتْقفُػػػػو   ِلػػػػَي اْلَجػػػػْدَوى ِبَجػػػػْدَوى َواِ 
 

ػػػػْعِر ِحػػػػيَف ُيَصػػػػرَّعُ    َيُروقُػػػػَؾ َبْيػػػػُت الشِّ
 

                                                 
  َ ُٕٔٗعماف  -صىاألق – ٖد/ نصرت عبد الرحمف : الصكرة الفنية في الشعر الجاىمي في ضكء النقد الحديث ص - ُ
  َ ُِّد/ يحي الجبكرم : الشعر الجاىمي : خصائصو كفنكنو ػ سابؽ ػ ص  - ِ
 َ ُِّد/ يحي الجبكرم : الشعر الجاىمي : خصائصو كفنكنو ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َسبؽ االستشياد بيذا النص في الحديث عف تيار الصنعة مف ىذا البحث  ُُّ/ّالجاحظ : الحيكاف ػ سابؽ ػ  - ْ
  َ  ْٗابف طباطبا : عيار الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
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: كتقفػػك لػػػي  ، كذلػػؾ لمػػػا قػػاؿ كلكنػػو مثٌػػؿ شػػػيئنا كػػاف غيػػره بالتمثيػػػؿ أليػػؽ ، مفػػظ حسػػف حمػػػك" ف : بقكلػػو
نما يبؿ الغميؿى العمؿي بعػد النيػؿ ، كاف سبيمو أف يقكؿ الجدكل ؛ ألف  ىػذا كقاربػو، أك مػا كػاف أشػبو  : كا 

، كليسػػت مػػف حظػػكظ السػػمع فيمثػػؿ بيػػا بيػػت الشػػعر المصػػرع الػػذم إنمػػا يػػركؽ  الجػػدكل ىػػك نائػػؿ المػػرأة
 َ( ُالسمع فقط " )

، كارتبػػاط الصػػكرة الشػػعرية  السػػمع كالبصػػر يسػػتدعياف الحػػديث عػػف الخيػػاؿ كعبلقتػػو بػػالحكاسك  
( ِياننػػػا مرادفػػة لبلسػػتعماؿ االسػػػتعارم ")، كتطمػػؽ أح بالداللػػة " عمػػى كػػؿ مػػػا لػػو صػػمة بػػػالتعبير الحسػػي

، كىػػك  ؛ ألف الخيػاؿ بمػػا ىػك" كضػع األشػياء فػي عبلقػات جديػدة فارتبػاط الخيػاؿ بػالحكاس أمػر طبيعػي
( فقػد ّ؛ ألنو يصكر العاطفة، أك ينقميا إلى السػامع أك القػارئ ") سمة بارزة مف سمات األسمكب األدبي

مد معانيػػػػو مػػػػف التجربػػػػة الحسػػػػية  بحيػػػػث ترتسػػػػـ صػػػػكر " كػػػػاف مػػػػف الطبيعػػػػي أف يكجػػػػو الشػػػػاعر ليسػػػػت
، غيػػػر أنػػػو فػػػي مقػػػدكر  ، ثػػػـ يسػػػتطيع خيالػػػو أف يقػػػيـ ضػػػركب العبلقػػػات بينيػػػا المحسكسػػػات فػػػي خيالػػػو

الشػػاعر أف يؤيػػد التجربػػة المسػػتمدة مػػف عػػالـ الطبيعػػة بقػػكة التخيػػؿ كالمبلحظػػة كالتجربػػة المسػػتمدة عػػف 
  َ( ْطريؽ الثقافة " )

د القدامى دكر الخياؿ في الشعر كالتصكير، كأكلكه عنػايتيـ عنػدما قرنػكه باإلليػاـ كقد أدرؾ النقا 
كربطػػكا بينػػو كبػػيف الجػػف ، كىػػك ارتبػػاط يػػدؿ عمػػى قػػكة الخيػػاؿ كجمػػاؿ مػػا ينػػتج عنػػو مػػف الصػػكر المتكئػػة 

( فقػػػد ربػػػط السػػػكاكي بػػػيف التخييػػػؿ كبعػػػض أنػػػكاع االسػػػتعارة / ٓعميػػػو" كالمجػػػاز كالتشػػػبيو كاالسػػػتعارة ")
ا ال تحقؽ لو إال في مجػرد الػكىـ ")ا ( ٔالستعارة التخييمية التي" يككف المشبو المتركؾ شيئنا كىميِّا محضن
( كاقتفي العمكم آثار السكاكي في ربػط االسػتعارة بالخيػاؿ إذ جعػؿ االسػتعارة الخياليػة الكىميػة كاحػدة ٔ")

يػػة تقػػدرىا فػػي الػػكىـ ، ثػػـ تردفيػػا مػػف أنػػكاع االسػػتعارات، كىػػي: " أف تسػػتعير لفظنػػا داالِّ عمػػى حقيقػػة خيال
ا ليا كتعريفنا لحاليا " )   َ( ٕبذكر المستعار لو إيضاحن

كأمر الربط بيف الخياؿ كالصكرة الببلغية نجده عنػد السمجماسػي فػي المنػزع البػديع عنػدما جعػؿ  
مثيؿ كالمجاز التخييؿ الجنس الثاني مف عمـ البياف ، كجعؿ لو أربعة أنكاع ىي : التشبيو كاالستعارة كالت

كقد عمد إلى استخداـ كممة الخياؿ أك مشتقاتيا في تعريفو لكؿ كاحد مف ىذه األنكاع ، مف ذلؾ تعريفػو 
التشػػػبيو بأنػػػو " القػػػكؿ المخيػػػؿ كجػػػكد شػػػيء فػػػي شػػػيء إمػػػا بأحػػػد أدكات التشػػػبيو المكضػػػكعة لػػػو كالكػػػاؼ 

                                                 
1

  َ، شاٌمو : قاربو كداناه  ٖٓ/ِاآلمدم : المكازنة بيف أبي تماـ كالبحترم ػ سابؽ ػ  - 

2
 َـ ػ دار األندلس  ُُٖٗىػ/َُُْ/ ِػ ط ّد/ مصطفى ناصؼ : الصكرة األدبية ص  - 

3
  َ  ٖبف الكليد ػ سابؽ ػ ص د/ عبد ا التطاكم : الصكرة الفنية في شعر مسمـ  - 

4
  َ  ِٔٓ – ُٔٓد/ إحساف عباس : تاريد النقد األدبي عند العرب ػ سابؽ ػ ص  - 

5
  َـ ػ دار الثقافة ػ بيركت  ُٗٓٗ/ ِػ ط ُْْد/ إحساف عباس : فف الشعر ص  - 

6
 َ  ّّٕالسكاكي : مفتاح العمـك ػ سابؽ ػ ص  - 

7
  َ  ِِّ/ُالعمكم : الطراز ػ سابؽ ػ  - 
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ما عمى جية التبديؿ كالتنزيؿ "كحرؼ كأف أك مثؿ ،  ػا ، كتقـك اال (ُ) كا  ستعارة عنده عمى التخييػؿ أيضن
( أمػا عػف التمثيػؿ ، ِكذلؾ لممبالغة كالتشبيو مػع اإليجػاز غيػر المخػؿ بػالمعنى كالتكسػعة عمػى المػتكمـ )

لممجاز بأنػو " القػكؿ المسػتفز  ػ السمجماسي ػ ( كىك ما نجده كذلؾ في تعريفوّفتف حقيقتو ىي التخييؿ )
( ْات مخترعػػة كاذبػػة تخيػػؿ أمػػكرنا كتحػػاكي أقػػكاالن " )المسػػتفز لمػػنفس المتػػيقف كذبػػو ، المركػػب مػػف مقػػدم

كىػػك تعريػػؼ يػػربط المجػػاز بالشػػعرية ، فيػػك أداة فنيػػة " قريبػػة ممػػا اسػػتخدمو النقػػاد فػػي العصػػر الحػػديث 
باسـ الصكرة الشعرية التي يتجػكز إطارىػا المجػاز الببلغػي بنكعيػو : المرسػؿ كاالسػتعارة ليشػمؿ التشػبيو 

  َ( ٓ" ) مفردنا كمركبنا كضمنيِّا
ذا كاف النقد القديـ قد ربط الصكرة الشعرية باأللكاف الببلغية المعركفة فػي عمػـ البيػاف العربػي    كا 

فػػتف النظػػرة النقديػػة الحديثػػة لػػـ تكػػف ببعيػػدة عمػػا ارتػػآه النقػػد القػػديـ ، فقػػد رأت ميػػدلتكف مػػكرم أف الصػػكرة 
سػػػػبيرجكف ىػػػػي " الكممػػػػة الكحيػػػػدة  ( كالصػػػػكرة عنػػػػد كػػػػاركليفٔمصػػػػطمح يشػػػػمؿ التشػػػػبيو كالمجػػػػاز معنػػػػا )

الصػالحة لتشػػتمؿ عمػى كػػؿ نػكع مػػف أنػكاع التشػػبيو ، كعمػى كػػؿ مػا ىػػك فػي الحقيقػػة تشػػبيو مكثػؼ ػ أم 
( كىك تعريؼ متأثر بالتراث األرسطي الػذم ربػط بػيف الصػكرة كاالسػتعارة ، كاعتبػر أف " ٕاالستعارة ػ " )

بػيف مػدلكؿ كداؿ صػفاتيما الجكىريػة متطابقػة أك الصكرة في جكىرىا زخرؼ أسمكبي يقػكـ عمػى التشػابو 
( كىػػذا الزخػػرؼ األسػػمكبي يسػػتدعي القيمػػة الفنيػػة كالجماليػػة لمصػػكرة ؛ ألنيػػا " بنيػػة لغكيػػة ٖمتشػػابية " )

( كىػػي غايػػات تػػربط بينيػػا كبػػيف الفنػػكف األخػػرل ، كىػػك ربػػط ال يغفػػؿ األصػػؿ ٗذات غايػػات جماليػػة " )
اعتبارىا جزءنا مف ىذا الشعر ؛ كلذا فتنػو يينظىػر إلييػا عمػى أنيػا " المغكم لمشعر عامة كلمصكرة خاصة ب

رسػػـ قكامػػو الكممػػات ، إف الكصػػؼ كالمجػػاز كالتشػػبيو يمكػػف أف تخمػػؽ صػػكرة ، أك أف الصػػكرة يمكػػف أف 
تقدـ إلينا في عبارة أك جممة يغمب عمييػا الكصػؼ المحػض ، كلكنيػا تكصػؿ إلػى خيالنػا شػيئنا أكثػر مػف 

  َ( َُىي إلى حدٍّ ما مجازية " )محقيقة الخارجية ، إف كؿ صكرة شعرية لذلؾ انعكاسو متقفو ل
لػػػى جانػػػب ىػػػذه النظػػػرة إلػػػى الصػػػكرة مػػػف خػػػبلؿ بنيتيػػػا المغكيػػػة ، فقػػػد ذىبػػػت المنػػػاىج النقديػػػة   كا 

األخػػرل إلػػى تعريػػؼ الصػػكرة الشػػعرية مػػف خػػبلؿ النظػػرة إلػػى محػػاكر ثبلثػػة أكليػػا : أىميتيػػا فػػي الػػنص 
نحػػو كنيػػو ، كتكضػػح حقيقتػػو كقكتػػو التػػي " تتمثػػؿ فػػي اإليحػػاء باألفكػػار عػػف طريػػؽ الشػػعرم ، فيػػي تم

                                                 
  َ  َِِالسمجماسي : المنزع البديع ػ سابؽ ػ ص  - ُ
 َ  ّّٓسابؽ ػ ص ال - ِ
  َ  ِْْالسابؽ ص  - ّ
  َ  ِِٓالسابؽ ػ ص  - ْ
  َـ مكتبة النصر ََِّ/ُػ ط ِٕٓد/ شفيع السيد : فف القكؿ : مقدمة لدراسة الببلغة كالنقد األدبي ص  - ٓ
  َ ـُٕٖٗالمؤسسة العربية لمدراسات  ِٓٗحي الديف صبحي ص كيميؾ ، ك كاريف : نظرية األدب ترجمة م - ٔ
  َ ـ ػ المؤسسة الجامعية ػ بيركتُٕٖٗىػ/َُْٕ/ِػ ط َٕد/جكزيؼ شريـ : دليؿ الدراسات األسمكبية ص  - ٕ
  َالسابؽ : الصفحة نفسيا  - ٖ
  َييئة المصرية لمكتاب ال ُّّص ََِّربيع  ِٔد/ محمد العبد : الصكرة كالثقافة كاالتصاؿ :مجمة فصكؿ ع - ٗ

  َـ ػ بغداد ُِٖٗدار الرشيد  ُِسي دم لكيس : الصكرة الشعرية ترجمة د/أحمد نصيؼ الجنابي كرفيقيو ص  - َُ
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( التػػي ال يكػػكف الشػػعر شػػعرنا إال بيػػا " )ُالصػػكر " )
( فيػػي ركحػػو ؛ ألف " االتجػػاه إلػػى دراسػػتيا يعنػػي ِ

يػة ( ككػؿ ذلػؾ يؤكػد عمػى أىمْ( أك ألنيا تمثػؿ " البنيػة المركزيػة لمشػعر " )ّاالتجاه إلى ركح الشعر " )
  َالصكرة في الفف الشعرم كعنصر مف عناصره البنائية 

كرأكا أنيػا تمثػؿ" الكسػيمة الفنيػة الجكىريػة فػي الػنص ،كما تناكؿ النقاد المحدثكف كظيفة الصكرة  
( المصػاحب ٔ( التي ينفعؿ معيػا الشػاعر؛ ألنيػا فػفّّ مػف كظائفػو التعبيػر عػف االنفعػاؿ)ٓلنقؿ التجربة ")

لػػذلؾ ارتبطػػت الصػػكرة الشػػعرية بػػػ" التمثيػػؿ الحسػػي لمتجربػػة الشػػعرية الكميػػة، كلمػػا ك لؤلفكػػار كالعكاطػػؼ ،
كذلػػؾ ألف الصػػكرة  ،( أك الكميػػةٕتشػػتمؿ عميػػو مػػف مختمػػؼ اإلحساسػػات كالعكاطػػؼ كاألفكػػار الجزئيػػة ")

( إيصالو إلى ٖالشعرية ىي" إحدل الكسائؿ الشعكرية التي يستخدميا الشعراء في التعبير عما يريدكف ")
ىاجػػػة عػػػكاطفيـ، ككسػػػيمتيـ إلػػػى ذلػػػؾ الصػػػكرة التػػػي" يحػػػاكؿ بيػػػا  المتمقػػػيفإلػػػى  ؛ بغيػػػة إيقػػػاظ نفكسػػػيـ كا 

( محدثنا بيا صكرة مػف صػكر التكاصػؿ الػذم ال ٗ) األديب نقؿ فكرتو كعاطفتو معنا إلى قرائو كسامعيو "
ا إلى إمتاعو بالفف الذم تنتمي إليو الصك  نما يمتد أيضن رة الشػعرية، كمعمػـك يقؼ عند حد االنفعاؿ لو، كا 

( المتبادلة بيف الشػاعر كالمتمقػي كالػنص الشػعرم بمػا َُأف " معظـ االتصاؿ بالفف كاف سببو المتعة " )
فيو مف خياؿ" يضاعؼ المتعة بالشعر، إذ يتحكؿ الشاعر بكساطتو مف مجاز إلى مجاز، كمف استعارة 

  َ( ُُر بغير قميؿ مف البيجة " )نشعإلى استعارة، ككأننا نقفز معو في سمائو مف أفؽو إلى أفؽو ف
إف كؿ ما سبؽ مف حديث عف أىمية الصكرة الشػعرية ككظائفيػا فػي الػنص الشػعرم يقتػرب بنػا  

مػػف مفيكميػػا ، أك عمػػى األقػػؿ يحػػدد أمامنػػا مبلمػػح ىػػذا المفيػػـك ؛ ألنيػػا ال تكتسػػب فاعميتيػػا مػػف ككنيػػا 
نمػػػا تكتسػػػبيا " بقػػػدر ميزتيػػػا كحادثػػػة ذىنيػػػة تػػػرت ( المسػػػيطر عمػػػى ُِبط نكعيِّػػػا باإلحسػػػاس " )صػػػكرة ، كا 

الشػػػاعر لحظػػػة االنفعػػػاؿ بالتجػػػارب ، كيحػػػاكؿ أف يرسػػػـ ىػػػذا االنفعػػػاؿ ، كأف يكصػػػمو إلػػػى المتمقػػػي عػػػف 
طريؽ الصياغة المغكية المكتممة المبلمح كالقسمات ، كالمكظفة لكؿ العناصر المغكية فيمػا تقػكـ بػو مػف 

رة الشػػعرية أنيػػا رسػػـ قكامػػو الكممػػات المشػػحكنة باإلحسػػاس إبػػداع ؛ كلػػذلؾ كػػاف مػػف بػػيف تعريفػػات الصػػك 
ألف لمفػػػف دافعػػػيف  ؛كسػػػيمة تكاصػػػؿ كانفعػػػاؿ مػػػع المتمقػػػي ( ممػػػا ييحكجيػػػا إلػػػى أف تكػػػكفُّكالعاطفػػػة " )

                                                 
    َت  َػ دار نيضة مصر ػ د  َٔد/ محمد غنيمي ىبلؿ : دراسات كنماذج في مذاىب الشعر كنقده ص  - ُ
  َـ  ُٓٔٗػ األنجمك المصرية  ِٕالمعاصر ص  د/ عبد الرحمف بدكم : في الشعر األكربي - ِ
  َ  ِّٖد/ إحساف عباس : فف الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َ  ُّٗرينيو ، كاريف : نظرية األدب ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ  ُْٕد/ محمد غنيمي ىبلؿ : النقد األدبي الحديث ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
  َ ـُٔٔٗػ الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة  ُْٓص ككلنجككد : مبادئ الفف ترجمة د/ أحمد حمدم محمكد  - ٔ
  َ  ُْٗد/ محمد غنيمي ىبلؿ : النقد األدبي الحديث ػ سابؽ ػ ص  - ٕ
  َـ لجنة التأليؼ كالترجمة كالنشر  ُٗٓٗ/ِػ ط ٖٗتشارلتكف : فنكف األدب ترجمة د/ زكي نجيب محمكد ص  - ٖ
   َـ ػ مكتبة النيضة المصرية  ُْٔٗ/ ٕػ ط ِِْأ/ أحمد الشايب : أصكؿ النقد األدبي ص  - ٗ

  َ ـُْٗٗىػ/ُُْٓالنادم األدبي ػ جدة  ُّٖركبرت ىكلب : نظرية التمقي ترجمة د/ عز الديف إسماعيؿ ص  - َُ
  َـ ػ دار المعارؼ ػ القاىرة  ُٔٔٗ/ِػ ط َُٓد/ شكقي ضيؼ : في النقد األدبي ص  - ُُ
  َ  ُْٗػ ص رينيو ، كاريف : نظرية األدب ػ سابؽ  - ُِ
  َ  ِّسي دم لكيس : الصكرة الشعرية ػ سابؽ ػ ص  - ُّ
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متبلزميف ىما : " رغبة الفناف في أف ينفس عف عاطفتو ، كرغبتو في أف يضع ىذا التنفيس فػي صػكرة 
ػػف يتمقاىػػا نظيػػر  ( كال يػػتـ لػػو ذلػػؾ إال إذا كػػاف متمتعنػػا بمقػػدرة لغكيػػة كبيػػرة ، ُعاطفتػػو " )تثيػػر فػػي كػػؿ مى

كبخيػػاؿ قػػكم خصػػب ؛ ألف ىػػذا الخيػػاؿ الخصػػب ىػػك أداة التصػػكير الشػػعرم ، كىػػك الممكػػة التػػي تعتمػػد 
عمييػا المشػاركة الكجدانيػة " كميمػة الشػعر األكلػى ػ بػؿ الكحيػدة ػ ىػي أف يخاطػب فػي اإلنسػاف خيالػو ، 

خاطب القكة العاقمة ، بؿ يتجو فينا إلى الممكة التي تتقبؿ الفكػر كالشػعكر فػي آفو معنػا ػ ممكػة الشعر ال ي
ػا  الخيػاؿ ػ الشػعر يقػكم فينػا تمػؾ الممكػة التػي تمكننػا مػف أف نصػير ػ كلػك مػدل لحظػة قصػيرة ػ أشخاصن

  َ(  ِغير أنفسنا " )
ذا كانت القصيدة الشعرية في أبسط تعريفاتيا مجمكعة مف ا  أللفػاظ المترابطػة كالمنسػقة بشػكؿ كا 
( كمقصػػكد ، فتنػػو يمكػػف تحديػػد مفيػػـك الصػػكرة الشػػعرية بأنيػػا " مجمكعػػة مػػف عبلقػػات لغكيػػة ّمعػػيف )

يخمقيػػػا الشػػػاعر ؛ لكػػػي يعبػػػر عػػػف انفعالػػػو الخػػػاص ، كالشػػػاعر يسػػػتخدـ المغػػػة اسػػػتخدامنا جديػػػدنا ، حػػػيف 
مقارنػػػات غيػػػر معيػػػكدة فػػػي المغػػػة العاديػػػة يحػػػاكؿ أف يسػػػتحدث بػػػيف األلفػػػاظ ارتباطػػػات غيػػػر مألكفػػػة ، ك 

المبنية عمى التعميـ كالتجريد ، كمف خبلؿ ىذه االرتباطات كالمقارنات المغكية الجديدة يخمؽ لنا الشاعر 
( ككػػؿ ىػػذه األلػػكاف التصػػكيرية الببلغيػػة تشػػكؿ ْالمصػػكر تشػػبيياتو كاسػػتعاراتو ككناياتػػو كتشخيصػػاتو " )

جزئيػة التػي ال تكػاد تتجػاكز البيػت الشػعرم ؛ ألنيػا تتكسػؿ بالعبلقػات لدل الباحػث مػا ييعػرؼ بالصػكرة ال
  َالمغكية المنتجة لمداللة التي يحسف الكقكؼ عمييا  

كالصكرة الجزئية التي تمثؿ مدار الدراسة في المبحث األكؿ مف ىذا الفصؿ تستدعي ما يقابميا  
ت داللية ربما ال يكفييا البيت أك البيتاف مف كىك الصكرة الكمية التي تتكسؿ مع العبلقات المغكية بعبلقا

نما تمتد ألكثر مف ذلؾ راسمة لكحة شعرية تتفاعػؿ عناصػرىا كتتػآزر لتنػتج الداللػة المػرادة ،  الشعر ، كا 
كمػػف ثمػػػة فالمكضػػػكع الػػػذم تعالجػػػو ىػػذه الصػػػكرة الكميػػػة ىػػػك المػػػتحكـ فػػي تقسػػػيميا كتصػػػنيفيا عمػػػى مػػػا 

  َمف ىذا الفصؿ سيتناكلو البحث في المبحث الثاني 

 

                                                 
 َ ـُٔٔٗالقاىرة  -معيد البحكث العربية ِٕكظيفة األدب بيف االلتزاـ الفني كاالنفصاـ الجمالي ص د/ محمد النكييي: - ُ
  َ  ِٓ-ُٓتشارلتكف : فنكف األدب ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ ْْنية في شعر مسمـ بف الكليد ػ سابؽ ػ ص د/ عبد ا التطاكم : الصكرة الف - ّ
    َ  ْٓالسابؽ ص  - ْ
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 المبحث األوؿ : الصػورة الجزئيػة : 
 مدخػػػػػؿ : 
اتخذ البحث مصطمح الصكرة الجزئية ليستدعي مقابمو مصطمح الصكرة الكمية التي أدار عمييػا  

المبحث الثاني، كىك يريد بالصكرة الجزئية األنكاع الببلغية لمصكرة مف تشبيو كاسػتعارة ككنايػة كمجػاز، 
ية؛ ألنيا تتك  في بنيتيا المغكية عمػى عناصػر لغكيػة بسػيطة قػد تتجػاكز بيػا البيػت الكاحػد، كككنيا جزئ

كلكنيا ال تتعداه إلى مجمكعة مف األبيات، كمع ذلؾ فتنيا تتكسؿ بالعبلقات المغكيػة لتحقػؽ مػف خبلليػا 
  َية، كذلؾ بخبلؼ الصكرة الكمية داللتيا التصكير 
 أواًل : التشبيػػو :

ر الببلغية الجزئية التي تناكليا الببلغيكف كالنقاد في باب عمـ البياف ، كقد أكلػكه ىك أكؿ الصك  
مف صكر العناية كاالىتماـ الشيء الذم يجسد فتنتيـ بيذا المكف البياني الػذم يسػتخدمو الشػعراء عنػدما 

يعمػدكف إلػى يقارنكف بيف المدركات الحسػية محػاكليف الكقػكؼ عمػى أكجػو االقتػراب أك االفتػراؽ بينيػا ، ف
تجسيد ما بينيا مف تقارب مف خبلؿ البنية المغكية المتكسمة بأداة الربط الرابطة بيف المتشػابييف ، كىػذه 
الرابطػة ىػي مػػا عيػرؼ فػػي الببلغػة العربيػة بػػأدكات التشػبيو : الكػػاؼ   كػأف ، مثػؿ ، شػػبو ، كغيرىػا مػػف 

كثيػػرنا مػػا يتغاضػػى عنيػػا الشػػعراء ، فػػبل  األفعػػاؿ أك األسػػماء الدالػػة عمػػى التشػػابو ، كىػػي األدكات التػػي
  َيتكئكف عمييا عندما يعظـ التشابو بيف المدركات الحسية 

لقػػد كػػاف الشػػعر الجػػاىمي النمػػكذج األعمػػى الماثػػؿ أمػػاـ النقػػاد كالببلغيػػيف ك المغػػكييف ، فػػأكثركا  
مفعمنا بصكر شتى مف  االستشياد بو في سياقات دراساتيـ المغكية كالنقدية كالببلغية ، ككاف ىذا الشعر

التشبييات التي تجسد كمفة الشاعر الجػاىمي بيػذه الصػكرة الببلغيػة ، فمػـ يجػد النقػاد كالببلغيػكف إال أف 
( ُييعجبكا بالتشبيو ، كيكلكه عنايتيـ ، كيعدكه " مف أشرؼ كبلـ العرب ، كفيو تككف الفطنػة كالبراعػة " )

كىػػك فػػف مسػػتكعر المػػذىب كمقتػػؿ مػػف مقاتػػؿ  (ِ)الشػػعر ؛ كلػػذلؾ عػػٌده أبػػك العبػػاس ثعمػػب فنِّػػا مػػف فنػػكف
نسػاف مقمتيػا " )( بؿ يرل العمكم : أنو " بحر الببلغة كأبك عػذرتيا كسػّالببلغة ) كلكػؿ ( ْرىا كلبابيػا كا 

ػٌد التشػبيو حػػدِّا مػف ألنػػو يػدؿ عمػى كعػػي المبػدع كقدرتػو عمػػى  الحػدكد الفارقػػة بػيف شػاعر كآخػر ؛ ذلػؾ عي
تباعدة كاقعنا لتكػكف متقاربػة فنِّػا بفعػؿ العبلقػات التػي يقيميػا بػيف الػدكاؿ المغكيػة ، المزج بيف الظكاىر الم

فالتشبيو " عبلقة مقارنة تجمع بيف طرفيف التحادىما ، أك اشتراكيما في صفة أك حالة أك مجمكعة مف 
لػؾ تظػؿ " ( كربما كانت المشػابية بػيف الطػرفيف حسػية أك عقميػة ، إال أنيػا مػع ذٓالصفات كاألحكاؿ " )

مجػػرد عبلقػػة مقارنػػة  كليسػػت عبلقػػة اتحػػاد أك تفاعػػؿ كصػػيركرة يتحػػكؿ معيػػا الطػػرؼ األكؿ كميػػة إلػػى 
                                                 

 َ َُٕص  –ـ ُٗٔٗالقاىرة  –مكتبة الشباب  –تقديـ كتحقيؽ حفني محمد شرؼ  –ابف كىب : البرىاف في كجكه البياف  - ُ
  َالمصرية المبنانية ـ الدار ُٔٗٗ/ُط ٔأبك العباس ثعمب : قكاعد الشعر تحقيؽ د/ محمد عبد المنعـ خفاجي ص  - ِ
  َ  ّٖٕ/ُابف األثير : المثؿ السائر ػ سابؽ ػ  - ّ
  َ  ِّٔ/ُالعمكم : الطراز ػ سابؽ ػ  - ْ
  َـ ػ القاىرة  َُٖٗػ دار المعارؼ  ُٖٖد/ جابر عصفكر : الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي ص  - ٓ
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( ألف التشػػػبيو يفيػػػد الغيريػػػة كال يفيػػػد ُالطػػػرؼ الثػػػاني فيكػػػكف ىػػػك ىػػػك ؛ ألف الشػػػيء ال يشػػػبو بنفسػػػو " )
شػػػبيو التػػػي تبػػػدك ككأنيػػػا المثميػػػة ، كممػػػا يسػػػيـ فػػػي ىػػػذا االفتػػػراؽ /الغيريػػػة بػػػيف الطػػػرفيف كجػػػكد أداة الت

  َكالحاجز المنطقي الذم يفصؿ بيف الطرفيف كالمانع مف تماـ المشابية 
ذا كانػػت أداة التشػػبيو معػػززة النتفػػاء تمػػاـ المشػػابية أك االتحػػاد بػػيف الطػػرفيف، فػػتف ثمػػة صػػكرة   كا 

ف كأنيمػا شػيء تشبييية تخمك مف األداة ك كجو الشبو، كفييا يقترب الطرفاف مف تمػاـ المشػابية كيصػيرا
كاحد ، كتمؾ صكرة التشبيو البميغ الذم فضمو قدامة بف جعفر عمػى غيػره مػف صػكر التشػبييات المفػردة 
، فقاؿ فييا: " فأحسف التشبيو ىك ما كقع بيف الشيئيف اشتراكيما في الصفات أكثر مػف انفرادىمػا فييػا، 

الصػكرة التشػبييية يسػتدعي لػدل البحػث ( كاختفاء األداة مػف ىػذه ِحتى يدني بيما إلى حاؿ االتحاد " )
القسمة المنطقية بيف أنكاع الصكر التشبييية: تشبيو باألداة   كتشبيو بغيرىا، مع العنايػة بالبنيػة المغكيػة 

 َلمصكرة التشبييية عند الشعراء األربعة 
 التػشبيػو باألداة :

 ػ الكػػػػػاؼ :ٔ 
مػػف بػػيف أدكاتػػو لبسػػاطتيا ، كاختصاصػػيا  ىػػذه األداة ىػػي األصػػؿ فػػي بػػاب التشػػبيو ، كاألشػػير 

بالدخكؿ عمى المشبو بو ؛ ألف " المشبو مخبر عنو بمحكؽ غيره محككـ عميو ، فمك دخمت الكاؼ عميػو 
( كمػػا أنيػػا تخػػتص بالػػدخكؿ عمػػى االسػػـ الجامػػد المفػػرد كمػػا تخػػتص بالػػدخكؿ ّالمتنػػع اإلخبػػار عنػػو " )

عنػػد الشػعراء األربعػة عمػػى صػكرتيف األكلػى منيمػػا أف  عمػى األفعػاؿ كاألحػػداث أك الييئػات ، كقػد كردت
 ( : ْتككف مفردة فذة ال يتصؿ بيا شيء كقكؿ أكس بف حجر )

 َواَل َمَحاَلػػػػػػػػَة ِمػػػػػػػػْف َقْبػػػػػػػػٍر ِبَمْحِنَيػػػػػػػػةٍ 
 

ػػػػػاِح    َوَكَفػػػػػٍف َكَسػػػػػرَاِة الثَّػػػػػْوِر َوضَّ
 

رة عمػى كػؿ مػف يفكػر فػي فيك يقػرر الحقيقػة األبديػة التػي ال مفػر منيػا / المػكت ؛ كلػذا يسػارع بالمصػاد
"الػذم تنصػرؼ داللتػو عمػى القبػر الكػائف بمنعطػؼ الػكادم ، كمػف تػداعيات  ال محالػةغير ذلؾ بقكلػو " 

( أف يصػػحبو الكفػػف األبػػيض ٓالقبػػر / المػػكت الػػذم يبػػدك اليقػػيف بػػو عنػػده كمػػا عنػػد غيػػره يقيننػػا حدسػػيِّا )
ف كػػػاف تشػػػابينا لكنيِّػػػا ، فػػػتف الشػػػاعر الػػػذم يشػػػبو فػػػي بياضػػػو ظيػػػر الثػػػكر األبػػػيض ، كىػػػذا التشػػػابو ،  كا 

( كالػربط ٔيستدعي بو الكجو اآلخر لداللػة المػكف األبػيض كىػي ككنػو " نػذيرنا بػالعجز كالػكىف كالمػكت " )
بينػػو كبػػيف الثػػكر ، إنمػػا يرتػػد فػػي الميثكلكجيػػا القديمػػة إلػػى السػػمك بػػالثكر إلػػى مصػػاؼ اآلليػػة المعبػػكدة 

كاآلشػكرييف، كالعػرب القػدامى الػذيف عبػدكه أعطػكه اسػمنا ىػك بعػؿ المختصة بالعكاصؼ عند السكمرييف، 
                                                 

  َ  ُٖٗد/ جابر عصفكر : الصكرة الفنية ػ السابؽ ػ ص  - ُ
  َ  َُٗقدامة بف جعفر : نقد الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ ـ دار الكتب العمميةََُِ/ُط َُٗ/ِالسبكي : عركس األفراح في شرح التمخيص تحقيؽ د/ خميؿ إبراىيـ  - ّ
  َ  ُْديكاف أكس ص  - ْ
  َ ـ الككيتُْٖٗبريؿ أ ٕٔعالـ المعرفة  َِجاؾ شكركف : المكت في الفكر الغربي  ترجمة كامؿ حسيف ص  - ٓ
 َ  ُٖٓإبراىيـ محمد عمي : المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
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كرمزكا بو لميبلؿ كالقمر، كما رمز لو بالصنـ ىبؿ الذم نصٍّب عمى ىيئة رجؿ شامد؛ ليككف السػيد أك 
  َ ( ُكبير آلية العرب)

ف كقػػد رأل العػػرب فػػي الثػػكر البػػديؿ األرضػػي ليػػذا المعبػػكد اإللػػو الػػذم بيػػده الحيػػاة كالمػػكت، كمػػ
ثمػػػة نػػػدرؾ داللػػػة تشػػػبيو لػػػكف الكفػػػف األبػػػيض ببيػػػاض ظيػػػر الثػػػكر خاصػػػة كبراعػػػة الشػػػاعر فػػػي إدراؾ 
العبلقػػات الدالليػػة بػػيف المػػدركات الحسػػية كصػػياغتيا فػػي صػػكرة تشػػبييية تكشػػؼ عػػف اإلحسػػاس بػػالقير 

مػػف  قػػؿ المحسكسػػاتكالعجػػز أمػػاـ ىػػذه الحقيقػػة المؤلمػػة، فالصػػكرة التشػػبييية " ينبغػػي أال تقتصػػر عمػػى ن
ال تقػػؼ عمػػى مجػػرد التماثػػؿ الحسػػي بػػيف األشػػياء، بػػؿ البػػد فييػػا مػػف صػػبغ المحسكسػػات الكاقػػع إلييػػا، ك 

ا بخكاطره كمشاعره ") بألكاف الشعكر عند الشاعر، كأف ينبع الميحىس مف داخؿ النفس، ممتزجن
ِ )َ  

حشػػية   كمػػف اسػػتخداـ الكػػاؼ التشػػبييية مفػػردة دكف اتصػػاؿ شػػيء بيػػا قػػكؿ زىيػػر عػػف الحمػػر الك  
  ( : ّأك األتف الثبلثة التي رآىا غبلمو )

 ثَػػػػػاَلٌث َكػػػػػَأْقَواِس السَّػػػػػرَاِء َوِمْسػػػػػَحؿٌ 
 

 َقِد اْخَضػرَّ ِمػْف َلػسِّ اْلَغِميػِر َجَحاِفمُػْو  
 

فقد تكسطت الكاؼ بيف المشبو: ثػبلث شػياه ػ الحمػر الكحشػية ػ كالمشػبو بػو: أقػكاس السػراء، كىػك تشػبيو 
ة المشػػػبو كالمشػػػبو بػػػو ممػػػا يبػػػيف عػػػف قػػػدرة الشػػػاعر فػػػي إدراؾ العبلقػػػات بػػػيف يسػػػتدعي التشػػػابو فػػػي ىيئػػػ

المدركات التي يقع عمييا بصره، فيقكـ بكصفيا مقربنا صكرتيا لممتمقي الذم يجد أثػر البيئػة فػي الصػكرة 
ا ذلػػػؾ أف زىيػػػرنا أراد تشػػػبيو الحمػػػر الثبلثػػػة بالضػػػمكر كالضػػػعؼ كاليػػػزاؿ الػػػذم بػػػدت مظػػػاىره فػػػي  كاضػػػحن

الظيػر بسػبب امتنػاعيف عػف شػرب المػاء كالرعػي مػف الرطػب األخضػر، فبػدت ظيكرىػا مقكسػة، انحناء 
نػػع عنيػػا المػػاء عنػػد  ذا كانػػت القسػػي قػػد مي كمػػا أف القسػػٌي المصػػنكعة مػػف شػػجر السػػراء تكػػكف مقكسػػة، كا 
اقتطاعيا فبدت عمى ىذه الصكرة، كذلؾ امتنعت الحمػر عػف المػاء، فأصػيبت بػاليزاؿ الػذم تقػكس معػو 

 ( :ْكمف ذلؾ قكؿ كعب) َ ظيرىا
ْذ ِىػػػػَي َكُغْصػػػػِف اْلَبػػػػاِف َخفَّاَقػػػػُة اْلَحَشػػػػا  َواِ 

 

 َيُروُعػػػػػػػػَؾ ِمْنَيػػػػػػػػا ُحْسػػػػػػػػُف َدؿ  َوِطيُبَيػػػػػػػػا  
 

كتشبيو المرأة في ضمكر قدىا كلينو كاستقامة عكدىػا بغصػف البػاف مػف التشػبييات السػائرة عنػد الشػعراء 
يف ، كرقو ككرؽ الصفصاؼ ، يشػبو بػو الحسػاف فػي العرب ، ألف الباف ضرب مف الشجر سبط القكاـ ل

الطػكؿ كالمػػيف ، ككػػذا قػػدكدىف تشػػبو بػػو فػػي ىػػاتيف الصػػفتيف : الطػػكؿ كالمػػيف ، كمػػع كػػؿ ذلػػؾ نجػػد كعبنػػا 
يؤكد جماؿ ىذه األكصاؼ الحسية لممرأة كالمعنكية كذلؾ بككنيا خفاقة الحشا ضامرة   ككبلميا كحسػف 

  َطيبيا ككؿ ذلؾ مما يعجبو كيركعو 
                                                 

ػ دار الشئكف الثقافية ػ  ِٕٔ -ِٔٔد/ عبد الرزاؽ الدليمي : ىاجس الخمكد في الشعر العربي حتى نياية العصر األمكم ص  - ُ
   َـ  ََُِ/ُبغداد ػ ط

  َـ مطبعة األمانة ُٕٔٗ/ُط ُٖٔ -ُٕٔناء الفني لمصكرة األدبية عند ابف الركمي ص د/ عمي عمي صبح : الب - ِ
  َ، مسحؿ : الحمار الكحشٌي المٌس : األخذ بمقدمة الفـ ، السراء : شجر تؤخذ منو القسي  َٓشعر زىير ص  - ّ
  َ  ُّٗديكاف كعب ص  - ْ
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كمػف ذلػؾ قػكؿ الحطيئػة عػػف نفسػو كقػد صػانيا عػف طمػػب المػاؿ كالسػعي كراءه خاصػة إف كػػاف  
 ( :ُمف ذكم المـؤ ، رغـ حاجتو الشديدة لمماؿ )

 َوُكْنػػػُت ّكػػػَذاِت اْلَبْعػػػِؿ َذاَرْت ِبَأْنِفَيػػػا
 

 َفِمػػػػػْف َذاَؾ َتْبِغػػػػػي َ ْيػػػػػَرُه َوُتَيػػػػػاِجُرْه  
 

ة عافػت زكجيػا ككرىتػو رغػـ حاجتيػا إليػو ، أك ىػك يشػبو ػ عمػى كىك في حالتو تمؾ يشبو المرأة المتزكجػ
الركايػػة األخػػرل ػ ذات البػػك كىػػي الناقػػة كالبػػك كلػػدىا يػػذبح ثػػـ يؤخػػذ جمػػده ، فيحشػػى بالثمػػاـ كغيػػره ، ثػػـ 
تعطؼ عميو أمو ؛ حتى ال ينقطع عنيا لبنيا ، كبرغـ ذلؾ كرغـ حاجتيا إليػو ، فتنيػا تشػيح بأنفيػا عنػو 

إياه رغـ احتياجيا إليو ، كمف ثمة ندرؾ قدرة الشاعر عمى إدراؾ العبلقػات بػيف أطػراؼ  كال تشمو كارىة
نمػػا  الصػػكرتة ، تمػػؾ العبلقػػة التػػي ال تقػػؼ عنػػد حػػد التشػػابو بينػػو كبػػيف الناقػػة فػػي مثػػؿ ىػػذا المكقػػؼ ، كا 

ف كانػػت محبػػة لكلػػدىا ، فتنػػػو عافتػػو لمػػا خمػػت منػػو ركحػػو ، مثممػػا كػػػره  تشػػير الصػػكرة إلػػى أف الناقػػة كا 
   َالحطيئة الماؿ كقد صحبو المف كالمـؤ مف أصحابو 

كمػػف المبلحػػظ عمػػى الجممػػة التشػػبييية التػػي كردت فييػػا الكػػاؼ مفػػردة أف الكػػاؼ قػػد كردت فػػي  
ترتيبيا الطبيعي أم متكسطة بيف المشبو كالمشبو بو المذيف جاءا اسميف مفرديف ، كلـ ينحرؼ عف ىػذا 

 ( :ِيقكؿ فيو )الترتيب سكل زىير في بيت كاحد 
 َوَعَرْفػػػػُت َأْف َلْيَسػػػػْت ِبػػػػَداِر َتِئيَّػػػػةٍ 

 

 َفَكَصْفَقٍة ِباْلَكؼِّ َكػاَف ُرَقػاِدي  
 

فيك يشبو لبثو أك مقامو بيذه الدار التػي لػـ تكػف كمػا أراد دار مقامػة كتئيػة كتمبػث بصػفقة الكػؼ ، كىػك 
دـ إحساسػو بػأم أثػر ليػا فػي تشبيبو يكحي بسرعة خركجو مػف ىػذه الػدار ، كسػرعة الخػركج تسػتدعي عػ

  َنفسو مثمما ال تترؾ صفقة الكؼ المتسرعة في أذف مف يسمعيا أثرنا 
المصػدرية، كفػي ىػذه  مػاالتػي اتصػمت بيػا  الكػاؼكأما الصكرة الثانية لمكاؼ في شػعرىـ، فيػي  

األحػداث  الصكرة التشبييية تمـز الكاؼ مكانيػا كسػط طرفػٍي التشػبيو، كينصػرؼ مػدلكليا آنئػذو إلػى تشػبيو
 ( :ّأك األفعاؿ كالييئات، مف ذلؾ قكؿ أكس عف ديار تماضر كقد ارتحمت عنيا )

 َتْمِشػػػػي ِبَيػػػػا ُرْبػػػػُد النََّعػػػػاـِ َكَمػػػػا
 

 َتْمِشػػػػي ِإَمػػػػاٌء ُسػػػػْرِبَمْت ُجَبَبػػػػا  
 

إف خػبلء الػػدار مػػف أىميػػا كػػاف دافعنػػا لمختمػػؼ الحيكانػات أف يسػػكٌنيا كيمعػػبف بيػػا فػػي حريػػة كحركػػة غيػػر 
استطاع أكس أف يممح مف بينيا حركة النعاـ التي تتػراكح ألكانيػا بػيف الغبػرة كالسػمرة  فيػي تمشػي مقيدة 

بيا مشية كمشػية اإلمػاء فػي ديػار سػادتيف كقػد ارتػديف الجبػب المختمفػة األلػكاف ، كيعمػؿ المرزبػاني ىػذه 
النعامػػة إذا خفضػػت الصػػكرة التشػػبييية لمشػػي النعػػاـ فػػي الػػديار الميجػػكرة بمشػػي اإلمػػاء بقكلػػو : " ألف 

( ، كيبػػدك أف ىػػذه الصػػكرة قػػد كانػػت مػػف ْعنقيػػا كشػػمت كػػاف أشػػبو شػػيءو بمػػاشو كعمػػى ظيػػره حمػػؿ " )
                                                 

  َ  ِٔديكاف الحطيئة ص  - ُ
  َ  ِّٖشعر زىير ص  - ِ
  َ  ُديكاف أكس ص  - ّ
  َ  ْٓالمرزباني : المكشح ػ سابؽ ػ ص  - ْ
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الصكر المعركفة عند الشعراء القدامى الذيف كانكا يتحدثكف عف عمؿ اإلماء في ديار سػادتيف ، إذ كػف 
ارتحػاؿ أىميػا عنيػا ، مػف ذلػػؾ يحتطػبف ، كيمشػيف مشػية شػبيية بمشػية النعػاـ فػي الػديار الميجػكرة بعػد 

 : (ُ) قكؿ األخنس بف شياب
 َفَمػػْف َيػػُؾ َأْمَسػػى ِفػػي ِبػػاَلِد ُمَقاَمػػةٍ 
 َفاِلْبَنػػػِة ِحطَّػػػاَف ْبػػػِف َقػػػْيٍس َمَنػػػاِزؿٌ 
 ُتَمشِّػػػي ِبَيػػػا ُحػػػوُؿ النََّعػػػاـِ َكَأنََّيػػػا

 

 ُيَسػػػػػاِئُؿ َأْطػػػػػاَلاًل ِبَيػػػػػا ال ُتَجػػػػػاِوبُ  
 ؽِّ َكاِتػبُ َكَما َنمََّؽ اْلُعْنَواَف ِفي الػرَّ 

ػػػػي ِباْلَعِشػػػػيِّ َحَواِطػػػػػُب   ِإَمػػػػاٌء َتَزجِّ
 

 : (ِ)كيقكؿ طرفة بف العبد 
ـٌ َوَقْفػػػػُت ِبػػػػػوِ   َحاِبِسػػػػي َرْسػػػػ
ـَ ِبػػػػػػػػػػػػػوِ   ال َأَرى ِإالَّ النََّعػػػػػػػػػػػػػا

 

ـْ َأِرُمػػػػوْ    َلػػػػْو ُأِطيػػػػُع الػػػػنَّْفَس َلػػػػ
 َكاإِلَمػػػػػػػػاِء َأْشػػػػػػػػَرَفْت ُحَزُمػػػػػػػػْو 

 

المصػدرية قػكؿ زىيػر مصػكرنا حركػة القطػاة  مػات بيػا التشػبييية كقػد اتصػم الكاؼكمف استخداـ  
 (  :ّالعطشى نحك الماء ، ىاربة مف الصقر الذم يتتبعيا كالغبلـ الذم ييـ بتمساكيا )

 َحتَّػػى اْسػػَتَغاَثْت ِبَمػػاٍء اَل ِرَشػػاَء َلػػوُ 
 ُمَكمَّػػػػػٍؿ ِبُأُصػػػػػوِؿ النَّْبػػػػػِت َتْنُسػػػػػُجو
 َكَمػػػا اْسػػػَتَغاَث ِبَسػػػْيٍ  َفػػػز  َ ْيَطَمػػػةٍ 

 

 ِمػػػَف اأَلَبػػػاِطِم ِفػػػي َحاَفاِتػػػِو اْلُبػػػَرؾُ  
 ِربػػػٌم َخِريػػػٌؽ ِلَضػػػاِحي َماِئػػػِو ُحُبػػػؾُ 
ـْ ُيْنَظْر ِبِو اْلَحَشؾُ   َخاَؼ اْلُعُيوَف َفَم

 

فيػذه الصػكرة التشػبييية التػي امتػػدت بػيف األبيػات الثبلثػة صػكرة جزئيػػة منتزعػة مػف بيئػة الشػاعر، حيػػث 
كالصػائد، ككميػا مفػردات اسػتطاعت الصػكرة التشػبييية جمعيػا بػرغـ  القطاة كالماء كالنبػت كالبقػرة ككلػدىا

التباعد الكاقعي فيما بينيا، فصكرة القطاة التي تمجأ إلى الماء بعد عناء الفرار مف الصقر الذم يريػد أف 
ينػػػاؿ منيػػػا كيػػػنقض عمييػػػا، فتنػػػزؿ إلػػػى األرض كلكنيػػػا ليسػػػت أحسػػػف مػػػف الطيػػػراف فػػػي الجػػػك إذ يحػػػاكؿ 

لكنيا تفر إلى المػاء المغطػى بالنبػت كقػد طكحتػو الػريح يمنػة كيسػرة ممػا أتػاح ليػا الفػرار اإلمساؾ بيا، ك 
مف ناحية كمف ناحية أخرل الشرب مف ىذا الماء الجارم السيؿ الذم ال يعكز الظمآف لجيد نكالو، كؿ 

كقػد   سػيْ عندما يفيء إلى ما في ضرعيا مف المبف / فزىذه الصكرة المتحركة شبيية بصكرة كلد البقر/
أحػػػاط بػػػو ىػػػذا الشػػػجر الكثيؼ/غيطمػػػة فكػػػاف سػػػتارنا يخفيػػػو عػػػف أعػػػيف الراعػػػي الػػػذم ال يريػػػد أف يدعػػػو 
كرضاعو، كمف ثمة ندرؾ أف الكجو الجامع بيف طرفٍي الصكرة التشبييية ىك الخكؼ المسيطر عمى كؿ 

اليػػرب كالنجػػاة، منيمػػا: القطػػاة مػػف الصػػقر، ككلػػد البقػػرة مػػف الراعػػي، الخػػكؼ الػػذم دفعيمػػا إلػػى احتيػػاؿ 
فالقطاة تستغيث بالماء كشجره، كالفز يستغيث بضرع أمو الذم يمنحو األماف إلى جانب الغذاء، ككذلؾ 

  َفعؿ الماء مع القطاة  

                                                 
  َت   َػ دار القمـ ػ بيركت ػ د  ِٗٗ/ُالتبريزم : شرح ديكاف الحماسة  - ُ
دار  َّٓدار صػػادر ، كانظػػر : د/ أحمػػد الحػػكفي : المػػرأة فػػي الشػػعر الجػػاىمي ص  ٖٓ – ْٖديػػكاف طرفػػة بػػف العبػػد ص  - ِ

   َت   َنيضة مصر ػ القاىرة د 
  َ  ٖٓ – ْٖشعر زىير ص  - ّ
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كيصكر كعب بف زىير المرأة ػ سعاد ػ التي ال تحافظ عمى كصمو ، ك ال تحفظ لو عيدنا في  
 ( :ُالميتو فيقكؿ )

 ِؿ الَّػػِذي َزَعَمػػتْ َوَمػػا َتَمسَّػػُؾ ِباْلَوْصػػ
 

 ِإالَّ َكَمػػا ُتْمِسػػُؾ اْلَمػػاَء اْلَغرَاِبيػػُؿ  
 

إف الكسائؿ المغكية التي يستخدميا الشاعر في بناء صكرتو لتجسد حقيقػة ىػذه المػرأة، ككأنيػا قػد جبمػت 
ػا إذ يصػكرىا بصػكرة الغربػاؿ ال يحػتفظ بالمػاء يمقػى عميػو  عمى نقض العيد، فيرسػـ ليػا صػكرة أكثػر قبحن

تذا احتفظ الغرباؿ بالماء، فتنيا سكؼ تحفظ الكصؿ، كلكػف القيػاس ممتنػع بدالػة النفػي التػي صػدر بيػا ف
البيت، كدالة االستثناء، ككمتاىمػا تؤكػد عمػى عػدـ حفاظيػا عمػى عيكدىػا التػي تتفمػت منيػا مثممػا يتفمػت 

 ( :ِكيقكؿ الحطيئة ) َالماء مف ثقكب الغرباؿ فبل يبقى بو شيء 
 اٍر ِباْلُعَرْيَمػػػػػِة َأْنَيَجػػػػػتْ َلَيػػػػػا ُأس  دَ 

 

 َمَعاِرُفَيػػا َبْعػػِدي َكَمػػا ُيػػْنِيُم اْلُبػػْرُد  
 

ٍيمػػة فػػي بنػػي فػػزارة يشػػبو  فػػالبمى كالػػدركس الػػذم أصػػاب معػػارؼ الػػدار الكائنػػة بالمكضػػع المعػػركؼ بالعيرى
كاالىتػراء  البمى كالدركس الذم يصيب الثكب ، كالتشبيو يشير إلى ما بيف الطرفيف مػف تشػابو فػي البمػى

  َلكنو مع ذلؾ يظؿ ثكبنا لو قيمتو عند صاحبو مثمما كانت الدار ذات قيمة عنده 
 ػ كػػػػػػأّف :ٕ

أثارت ىذه األداة التشبييية جدالن كاسعنا بيف القدماء مف ناحيتيف األكلى تتعمؽ بككنيا بسيطة أـ  
طة كالتركيب طارئ فااللتفات إلى مركبة، فمف ذاىب إلى القكؿ ببساطيا ؛ ألف" األلفاظ في األصؿ بسي

( إلى جانب ككنيا مف الحركؼ ، كمف ّاألصؿ أحسف، إذ ال ضركرة تكجب التركيب كال قطع بمكجبو")
ثػـ فيكػكف القػكؿ ببسػاطتيا " لجمػكد الحػركؼ مػػع كقكعيػا فيمػا ال يصػح فيػو التأكيػؿ بالمصػدر المناسػػب 

  َ( ْألٌف المفتكحة " )
ا مركبة كأف أصميا " إٌف لحقتيا الكاؼ لمتشػبيو ، كلكنيػا صػارت مػع ذاىب إلى القكؿ بأني فٍ كمً  

( كحمؿ ابف جني بنيتييا المغكية كالداللية في قكلو : " أصؿ قكلنا : كأٌف زيدنا ٓإٌف بمنزلة كممة كاحدة : )
عمرك ، إنما ىك : إف زيدنا كعمػرك ، فالكػاؼ ىنػا تشػبيو صػريح كىػي متعمقػة بمحػذكؼ   فكأنػؾ قمػت : 

زيػػدنا كػػائفه كعمػػرك ، ثػػـ إنيػػـ أرادكا االىتمػػاـ بالتشػػبيو الػػذم عميػػو عقػػدكا الجممػػة ، فػػأزالكا الكػػاؼ مػػف إٌف 
كسط الجممة كقدمكىا إلى أكليا إلفراط عنايتيـ بالتشبيو ، فمما أدخمكىا عمى إٌف مف قبميا كجب فتح إٌف 

كبقػػي معنػػى التشػػبيو الػػذم كػػاف فييػػا ؛ ألف المكسػػكرة ال يتقػػدميا حػػركؼ الجػػر ، كال تقػػع إال أكالن أبػػدنا ، 
   َ(  ٔكىي متكسطة بحالو " )

                                                 
  َ  ُٗديكاف كعب ص  - ُ
  َ  ِّْديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  ِِٔأحمد بف عبد النكر المالقي : رصؼ المباني في شرح حركؼ المعاني ػ سابؽ ػ ص  - ّ
   َـ دار الكتب العممية ََِّ/ُط َُٔ/ِالمغربي : مكاىب الفتاح تحقيؽ د/ خميؿ إبراىيـ  - ْ
  َ  ُُٓ/ّىذا مف كبلـ الخميؿ بف أحمد فيما ركاه سيبكيو : الكتاب ػ سابؽ ػ  - ٓ
 َـ دار القمـ  ُّٗٗ/ِط َّْ/ُابف جني : سر صناعة اإلعراب تحقيؽ د/حسف ىنداكم  - ٔ
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( كيبػػدك كػػبلـ القػػائميف ُكقريػػب مػػف ىػػذا ذىػػب الزمخشػػرم فيمػػا قػػاؿ صػػاحب عػػركس األفػػراح ) 
منتج لداللة جديدة ال تنتجيا  أفأك  إفبالتركيب أقرب إلى الحقيقة مف غيرىـ ؛ ألف دخكؿ الكاؼ عمى 

، كىػػك تككيػػد يسػػتدعي  أفّ أك  إفّ ىػػذه الداللػػة ىػػي التككيػػد المػػرتبط باسػػتخداـ األداة إذا كانػػت مفػػردة ، ك 
عنػػدما  كػػأفالمبالغػػة فػػي التشػػبيو ، كقكتػػو التػػي بػػدت فػػي االسػػتعماؿ القرآنػػي ، فقػػد اسػػتخدمت ممكػػة سػػبأ 

كقػد كػػاف ىػك عرشػػيا  [ٕٗ] سػػورة النمػػؿ ﴾ َكَأنَّػػُو ُىػػوَ  ﴿عيػرض عمييػا عرشػػيا ، كسيػئمت عنػػو فقالػت : 
تسػتخدـ عنػدما يعظػـ التشػابو بػيف الطػرفيف حتػى يصػير  كػأفّ ؿ ممػا يػدؿ عمػى أف األداة التشػبييية بالفعػ

  َأحدىما كأنو اآلخر ، كما ذلؾ إال لكجكد أداة التككيد المقترنة بالكاؼ 
كأما الناحية الثانية التي أثارتيا كأٌف فيي ككنيا دالة عمى التشبيو أك غيره، قاؿ السبكي في  

اح:" ما تقدـ مف أف كأٌف لمتشبيو عمى اإلطبلؽ ىك المشيكر، كذىب الككفيكف كالزجاج عركس األفر 
ف كاف مشتقِّا، فيي بمنزلة  كابف الطراكة كابف السيد إلى أنيا إف كاف خبرىا جامدنا فيي لمتشبيو، كا 

ف، كال ظننت كتكىمت، قاؿ ابف السيد: إف كاف خبرىا فعبلن أك جممة أك صفة فيي فييٌف لمظف كالحسبا
  َ( أم الخبر الجامد ِتككف لمتشبيو إال إذا كاف الخبر مما ييمثؿ بو ")

كالذيف قالكا بالتشبيو إنما ذىبكا إلى تأكيؿ المشتؽ بمكصكؼ محذكؼ يقدر عمى حسب السياؽ  
، فيػـ يقكلػكف فػي مثػؿ : كػػأف زيػدنا قػائـ : كأنػو شػخص قػػائـ ، فحػذفكا المكصػكؼ كأقػامكا الصػفة مكانػػو 

، كقػػػد رد صػػػاحب مكاىػػػب الفتػػػاح ذلػػػؾ بقكلػػػو : " كال يخفػػػى مػػػا فػػػي ىػػػذا التقػػػدير مػػػف التكمػػػؼ  لئليجػػػاز
( بيػػد أف ىػػذا التعميػػؿ ال يقػػدح مػػف حقيقػػة التشػػبيو ؛ ألف بنػػاء ّالمخػػرج لمكػػبلـ عمػػا ييفيػػـ منػػو بداىػػة " )

جانػب  الرأم كاف عمى أمثمة جاىزة ، أك جمؿ مقتطعة مف سػياؽ يقػرر حقيقػة التشػبيو مػف عدمػو ، إلػى
أف بعض الشعراء قد ال يحذؼ المكصكؼ إذا كانت الصفة مشتقة ليؤكػد عمػى الداللػة التشػبييية ، فيػذا 

 : (ْ) زىير يشبو حمار الكحش كىك يدعك اآلتف كيجاكبيا فيقكؿ
 َفػػػػػ َض َكَأنَّػػػػػُو َرُجػػػػػٌؿ َسػػػػػِميٌب 

 

 َعَمى َعْمَيػاَء َلػْيَس َلػُو ِرَداُء  
 

  َليا؛ ألنو يريد تشبيو الحمار بالرجؿ المسمكب عنو رداؤه فذكر كممة رجؿ كبعدىا مشتؽ صفة 
عمى األسماء الجامدة كالمشتقة ىك الذم دفع إلى  كأفّ كيبدك أف الكثرة البلفتة لمنظر مف دخكؿ  

مثؿ ىذا الجدؿ ، كقد تبيف مما سػبؽ أف داللػة التشػبيو عمػى إطبلقػو معيػا ىػك األصػؿ كىػك المشػيكر ؛ 
ا لدال فػي الثػركة المغكيػة المتاحػة بػيف يػدٍم المبػدع يكػكف  ولة أخػرل غيػر التشػبيو ، فتنػألنو لك كاف منتجن

المنتجة لمظف كالتكىـ ما يغني عف ىذه األداة ، ككيؼ يقاؿ بالظف كالتكىـ مع كجػكد المغكية مف الدكاؿ 
  َوه   أفّ دالة التأكيد 

                                                 
  َ  ُِٗ/ِالسبكي : عركس األفراح ػ سابؽ ػ  - ُ
  َ  ُْٗ/ِسابؽ ػ ال - ِ
  َ  ُُٔ/ِ المغربي : مكاىب الفتاح ػ سابؽ ػ - ّ
  َ  ُّّشعر زىير ص  - ْ
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 ي يـك عاصؼ :عمى الجامد قكؿ أكس عف الغبار تثيره حكافر الخيؿ ف كأففمف دخكؿ  
 َفَمػػػػػػا َفِتَئػػػػػػْت َحتَّػػػػػػى َكػػػػػػَأفَّ ُ َباَرَىػػػػػػا

 

 (ُ)ُسػػػرَاِدُؽ َيػػػْوـٍ ِذي ِرَيػػػاٍح َتَرفَّػػػُع  
 

ألنػو " مخبىػر عنػو كالمخبػر عنػو اسػـ كػأف ال خبرىػا ، فمػيس تقديمػو   بارىاعمى المشبو  كأففقد دخمت 
ا ليػا كمخبػرنا عنػو " ) لككنو مشػبينا ، بػؿ لككنػو اسػمن

الجامػد كالداللػة المػرادة  سػرادؽبػو  ( كتػأخر المشػبوِ
ىنا تشبيو الغبار في كثافتو ككثرتو كارتفاعو في سماء المعركة بالسػرادؽ العظػيـ ترفػع الػريح أطرافػو فػي 

 ( :ّكقكؿ زىير ) َىذا اليكـ العاصؼ بالرياح ، أك بشدة المعركة 
 َكػػَأفَّ ُفتَػػاَت اْلِعْيػػِف ِفػػي ُكػػؿِّ َمْنػػِزؿٍ 

 

ـْ ُيَحطَّـِ  َنَزْلَف ِبِو َحب     اْلَفَنا َل
 

يشبو ما تفتت مف قطع الصكؼ األحمر المنثكر عمى جانبٍي اليكدج بحبّْ الفنا ذم المكف األحمر حاؿ 
 :( ْ)كقكؿ كعب  َككنو لـ ييحطـ ؛ ألنو إذا تحطـ تغير لكنو 

 َمػػا َأْنػػَس اَل َأْنَسػػَيا َوالػػدَّْمُع ُمْنَسػػِربٌ 
 

ٌِ ِفػػػي اْلَخػػػدِّ   لُػػػ ِْ  َمْحػػػُدوُر  َكَأنَّػػػُو ُل
 

فيك يشبو الدمع المنسرب عمى خد المرأة بالمؤلؤ المتحدر، كىك تشابو شكمي تدفع شكميتو ىذه ما يمكف 
أف يكاجو بو مف مباينة الصكرة لمجك الذم يتحدث عنو ؛ إذ المؤلؤ يستدعي البيجة كاألنس بجماؿ 

د بداللتيا عمى الحزف ، كلكف يبقى منظره كعمك قيمتو ، كذا مما ال يناسب الدمكع المنيمرة عمى الخ
كقكؿ  َالتشابو الشكمي الذم ال ينفي مكانة الدمكع مف نفسو مثمما ىي مكانة المؤلؤ عند مف يتأممو 

 :( ٓ)الحطيئة 
 ِفػػػػػػػػػي ا ِؿ َتْرَفُعَيػػػػػػػػػا اْلُحػػػػػػػػػَدا

 

 ة َكَأنََّيػػػػػػػػا ُسػػػػػػػػُحٌؽ َمػػػػػػػػَواِقْر  
 

ينػػػت بالصػػػكؼ ا لمختمػػػؼ األلػػػكاف بػػػيف الحمػػػرة كالصػػػفرة يشػػػبو ىػػػكادج الظعػػػائف فػػػكؽ ظيػػػر اإلبػػػؿ كقػػػد زي
كالخضػػرة بالنخػػؿ الطكيػػؿ كقػػد حمػػؿ مػػف البيسػػر مػػا اختمػػؼ ألكانػػو بػػيف الحمػػرة كالصػػفرة كالخضػػرة ، كقػػد 
تخيػػر الشػػاعر كقػػت الضػػحى حيػػث اآلؿ أك السػػراب الػػذم تػػنعكس فيػػو األلػػكاف المتعػػددة فػػي اليػػكدج أك 

  َعمى النخؿ ، فتجذب العيف إلى جماليا 
ذا كانػػ  ت األداة التشػػبييية كػػأٌف قػػد دخمػػت عمػػى األسػػماء الجامػػدة ػ المشػػبو بػػو الجامػػد ػ فػػي كا 

 ( : ٔاألبيات السابقة ، فتنيا قد دخمت كذلؾ عمى األسماء المشتقة ، مف ذلؾ قكؿ أكس )
 َيْنػػػِزُع ِجْمػػػَد اْلَحَصػػػى َأَجػػػش  ُمْبتَػػػِرؾٌ 

 

 َكَأنَّػػُو َفػػاِحٌص َأْو اَلِعػػٌب َداِحػػي  
 

طر الذم يسكؽ كؿ شيء يعترضو عمى كجو األرض مف الحصى كغيره بالرجؿ الفػاحص فيك يشبو الم
يضػرب تػػراب األرض فيفرقػػو ، أك برجػؿ داحو يمعػػب بالمػػدحاة ، كقػد دخمػػت كػػأف عمػى المشػػبو المشػػتؽ : 

                                                 
  َ  ْٖ/ُّ،  ٕٗ/ّ،  ِٕ/ِٓ،  ٕٔ/ِٖ،  ّْ/ِِ،  ِِ/ٕكانظر :  ٗٓديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ُُٗ/ِالسبكي : عركس األفراح ػ سابؽ ػ  - ِ
  َ  ُِٓ/ٖ،  ُِّ/ّ،  َُٕ/ٗ،  َٗ/ّ،  ِٖ/ُّ،  ٗ/ِكانظر :  ُّشعر زىير ص  - ّ
  َ  ِْ/ِّ،  ّْ/ُّ،  ّّ/ٗ،  ُِ/ِٓ،  َِ/ِٕ،  َِ/ُِكانظر :  ُٕٗديكاف كعب ص  - ْ
  َ  ِٖٔ/ُّ،  ٕٔ/ُٖ،  ُٕ/ٕ،  ّٓ/ْكانظر :  ّٓديكاف الحطيئة ص  - ٓ
  َ  ُٔديكاف أكس ص  - ٔ
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فاحص ، داحي كقد حػذؼ مػف األكؿ المكصػكؼ المحػذكؼ كركػز عمػى الكصػؼ المشػبو فعػؿ المطػر ، 
عنػػد العطػػؼ ، إذ كػاف يكفيػػو القػػكؿ : أك داحػي ، كلكنػػو لمػػا ذكػره أكػػد أف المػػراد ثػـ إنػػو أثبػػت المحػذكؼ 

 :( ٔ)التشبيو كليس الظف كالتكىـ ، كمنو قكؿ زىير 
 َمْمَسػػػػػػاُء ُمْحَدَلػػػػػػٌة َكػػػػػػَأفَّ َعتَاَدَىػػػػػػا

 

ـَ ُمَشػػػػبُِّب    َنوَّاَحػػػٌة َنَعػػػػِت اْلِكػػػرَا
 

أعبلىػػا أكسػػع مػػف أسػػفميا بصػػكت المػػرأة التػػي ال شػػؽ فييػػا كال نتػػكء ك  عتادىػػافيػػك يشػػبو صػػكت القػػكس 
النائحة التي تنعى الكراـ ، كتخبر بمكتيـ مؤرثة الحزف في القمػكب ، كلػيس فػي الصػكرة التشػبييية كممػة 
نما اكتفى بذكر الصفة المشتقة الدالة عمى المحػذكؼ لئليجػاز كببلغػة الصػكرة التػي ينصػرؼ  المرأة ، كا 

 ( :ِكقكؿ كعب ) َف كالتكىـ مدلكليا آنئذو إلى التشبيو ، كليس الظ

 َتْجُمو َعَواِرَض ِذي َظْمـٍ ِإَذا اْبَتَسَمتْ 
 

 َكَأنَّػػػػػُو ُمْنَيػػػػػٌؿ ِبػػػػػالرَّاِح َمْعمُػػػػػوُؿ  
 

فقػػد شػػبو الظٍَّمػػـ كىػػك بريػػؽ األسػػناف بالرجػػؿ يشػػرب أكؿ شػػربة الػػراح كىػػي النيػػؿ، ثػػـ يشػػرب الثانيػػة كىػػي 
ؿ كىػػػي اسػػـ مفعػػػكؿ، كأكػػد ذلػػػؾ بقكلػػو معمػػػكؿ، العمػػؿ، كقػػػد دخمػػت كػػػأف عمػػى المشػػػبو بػػو المشػػػتؽ: منيػػ
 ( :ّكقكؿ الحطيئة ) َكالمشتؽ ىنا صفة نابت مناب المكصكؼ المحذكؼ 

 ِبػػػَأْرٍض تَػػػَرى َشػػػْخَص اْلُحَبػػػاَرى َكَأنَّػػػوُ 
 

 ِبَيا رَاِكٌب َعػاٍؿ َعَمػى َظْيػِر َقػْرَدِد  
 

رتفعة عالية ، كقػد دخمػت كػأٌف فيك يشبو كبر حجـ الحبارل فكؽ ىذه األرض العالية برجؿ راكب ناقة م
  َىنا عمى المشتؽ : راكب الذم يشير إلى المكصكؼ المحذكؼ المقدر بكممة رجؿ 

 ػ مثػػػػػػػؿ :ٖ
ىي مف أدكات التشبيو التي تتفؽ كالكاؼ في دخكليا عمى المشبو بو ، كاتصاليا بما المصدرية  

مف األسماء ، فمف مجيئيا مفردة أم  ، كتختمؼ عنيا مف حيث ككف الكاؼ مف الحركؼ أما مثؿ فتنيا
 ( :ْلـ تتصؿ بيا ما المصدرية قكؿ أكس )

 َوَأْدَمػػػاَء ِمْثػػػِؿ اْلَفْحػػػِؿ َيْوًمػػػا َعَرْضػػػُتَيا
 

 ِلَرْحِمػػػػػػػػي َوِفيَيػػػػػػػػا ُجػػػػػػػػْرَأٌة َوَتَقػػػػػػػػاُذُؼ  
 

فػي بػيف المشػبو كالمشػبو بػو ، كفػي الصػكرة تشػبيو لمناقػة البيضػاء بالفحػؿ  مثؿفقد تكسطت أداة التشبيو 
 : ( ٓ)القكة كالشدة كالسرعة ، كقكؿ زىير 

 َوَلَقػػػْد َ ػػػَدْوُت َعَمػػػى اْلَقِنػػػيِص ِبَسػػػاِبمٍ 
 

 ِمْثػػػػػػػػػػػػػػػػِؿ اْلَوِذيَمػػػػػػػػػػػػػػػػِة ُجْرُشػػػػػػػػػػػػػػػػٍع أْلـِ  
 

فقد جاء إلى صيده مبكرنا كقد ركب فرسنا سريعنا ضخـ الجنبيف شديدنا ممتئمنا يشبو قطعة الفضة المجمٌكة 
  َتشبيو الطرفيف كىي الكذيمة ، كقد تكسطت أداة ال

                                                 
  َ  َُِشعر زىير ص  - ُ
  َ  ُٗديكاف كعب ص  - ِ
  َ  ْٕديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َ  ْٔديكاف أكس ص  - ْ
                                 َ  ِٕٕشعر زىير ص  - ٓ



 

219 

 : (ٔ)كقكؿ كعب بف زىير 
ػػػػػَفاِة َوِمْرَفػػػػػؽٌ   َوُدٌؼ َلَيػػػػػا ِمْثػػػػػُؿ الصَّ

 

ْوِر َمْفتُػوُؿ اْلُمَشاَشػِة َأْفَتػػُؿ    َعػِف الػزَّ
 

يشبو الدؼ كىك جنب الناقة األممػس النػاعـ بالصػخرة الممسػاء ، كفػي التشػبيو داللػة عمػى صػبلبة الناقػة 
 ( :ِكشدة تحمميا ، كقكؿ الحطيئة )

ـْ َنَفػػػػػٌر ِمْثػػػػػُؿ الت ُيػػػػػوِس َوِنْسػػػػػَوةٌ   َلُيػػػػػ
 

 َمَمػػػاِجيُر ِمْثػػػُؿ ا تُػػػِف النَِّعػػػرَاِت  
 

كىػػذا مػػف قبػػيح اليجػػاء ، إذ ييجػػك قكمػػو رجػػاالن كنسػػاءن ، كلػػـ يػػذكر الرجػػاؿ قبالػػة ذكػػر النسػػكة ؛ 
، ثػػػـ شػػػبييـ النكػػػرة الدالػػػة عمػػػى االمتيػػػاف  نفػػػرإمعاننػػػا فػػػي الحػػػٌط مػػػف شػػػأنيـ ؛ كلػػػذا عبػػػر عػػػنيـ بكممػػػة 

بػػػالتيكس    كمػػػاؿ عمػػػى النسػػػكة الميػػػزكالت رغػػػـ امػػػتبلء بطػػػكنيف بالحمػػػؿ ، كشػػػبييف بػػػالحمر الكحشػػػية 
 َ دخمت حشرة النعرة آنافيا فيي ىائجة ال يقر ليا قرار ، كال تستقر عمى حاؿ 

ذا كانت   فيمػا سػبؽ قػد جػاءت فػي مكضػعيا حيػث التكسػط بػيف الطػرفيف، فتننػا نجػد عنػد  مثػؿكا 
 ( :ّ) عمى المشبو بو، كيؤخر المشبو مثؿحرافنا عف ىذا الترتيب الطبيعي، إذ ييدخؿ أكس ان

ْئـِ ءِنَسػػػػػةٍ   َوَقػػػػػْد َلَيػػػػػْوُت ِبِمْثػػػػػِؿ الػػػػػرِّ
 

ـَ َعػُروٍب َ ْيػِر ِمْكػالحِ    ُتْصِبي اْلَحِمي
 

و فاألصؿ في الصػكرة التشػبييية أف يقػكؿ : ليػكت بآنسػة مثػؿ الػرئـ ، كلكنػو أخػر المشػبو عػف المشػبو بػ
  َإثارة لبلىتماـ كالتركيز عمى المشبو بو المقدـ 

، فتنيػا تخػتص آنئػذ بتشػبيو األحػداث أك األفعػاؿ كالييئػات  مثػؿ بػػالمصػدرية  ماكعندما تتصؿ  
 ( :ْشأنيا في ىذه الحالة شأف الكاؼ عندما تتصؿ بيا ما المصدرية ، يقكؿ كعب )

ـَ ِإالَّ َصػػػػػػُبورَا ال إِ     َفاْصػػػػػِبِري ِمْثَمَمػػػػػا َصػػػػػَبْرُت َفػػػػػِ نِّي  َخػػػػػػاُؿ اْلَكػػػػػػِري
 

فيػك يريػد منيػا أف تصػبر صػػبرنا شػبيينا بصػبره ىػك ، فاسػتخدـ الفعػػؿ الػداؿ عمػى الييئػة كالحركػة ؛ ليبػػث 
  َفتسارع إلى تمبية المراد منيا في الصكرة حركية تستطيع المرأة أف تنتبو إلى أثرىا ، 

 ػ أدوات أخرى لمتشبيو :ٗ
خػػػرل غيػػػػر الثبلثػػػة السػػػابقة عنػػػػد الشػػػعراء األربعػػػة ، كقػػػػد تراكحػػػت ىػػػػذه كردت لمتشػػػبيو أدكات أ 

 ( :ٓاألدكات بيف الفعمية كاالسمية ، فمف األكلى قكؿ أكس )
 َشػػػػػػػػػبَّْيُت ءَيػػػػػػػػػاٍت َبِقػػػػػػػػػيَف َلَيػػػػػػػػػا

 

ِلػػػػػػيَف َزَخاِرًفػػػػػػا ُقُشػػػػػػَبا    ِفػػػػػػي اأَلوَّ
 

ارؼ ممػػػا يثيػػػر اإلحسػػػاس فقػػػد شػػػبو مػػػا بقػػػي مػػػف آثػػػار الػػػديار بالزخػػػارؼ الجديػػػدة التػػػي لػػػـ تنػػػدثر، كالزخػػػ
بالجمػػػاؿ كالمتعػػػة المبيجػػػة لعػػػيف النػػػاظر، كربمػػػا كانػػػت المتعػػػة الجماليػػػة لمزخػػػارؼ القشػػػيبة غيػػػر مكائمػػػة 

                                                 
  َ  ّْديكاف كعب ص  - ُ
  َ  ُُّديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  ُّديكاف أكس ص  - ّ
  َ  ُُّديكاف كعب ص  - ْ
  َ  ُديكاف أكس ص  - ٓ
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لمنظر الديار البالية التي لـ يبؽ منيا غير تمؾ اآلثار، بيد أف الرؤية الشعرية تصرؼ مثػؿ ىػذا المأخػذ 
آلثار رغـ مػا تثيػره فػي نفسػو مػف مشػاعر الحػزف نحك األثر الذم تركو في نفس الشاعر المؤتنس بيذه ا

كاأللـ بسبب فقػد المحبكبػة كارتحاليػا تاركػة الػديار عمػى ىػذه الحالػة التػي يرثػى ليػا، ككانػت أداة التشػبيو 
 :  (ُ)ىي الفعؿ الماضي شبيت الذم يستخدمو كعب في تشبيو ناقتو بالثكر فيقكؿ 

ًعػػػػػػا  َشػػػػػػبَّْيُتَيا َلِيػػػػػػَؽ السَّػػػػػػرَاِة ُمَممَّ
 

ـُ َطػػػػاِوَي اْلُمْصػػػػرَاِف    ِمْنػػػػُو اْلَقػػػػَواِئ
 

كالتشػػبيو ىنػػا داؿ عمػػى قػػكة الناقػػة كصػػبلبتيا مػػع مػػا بينيػػا كالثػػكر مػػف تشػػابو لػػكني كجسػػدم متمثػػؿ فػػي 
 : (ِ) ضمكر البطف ، كىك مما يستحب في اإلبؿ ، كيستخدـ الحطيئة فعؿ التشبيو في قكلو

 ةٌ ِإَذا َمػػا اْسػػَتَيمَّْت ِبالنَِّسػػاِر َسػػَحابَ 
 

 ُتَشػػبُِّيَيا ِرْجػػَؿ اْلَجػػرَاِد ِمػػَف النَّْبػػِؿ  
 

فيػك يمػدح عيينػة كالػذيف ثبتػػكا معػو رغػـ ىػركب الكثػػرة مػف قكمػو يػـك النسػار ككػػاف الػذيف ثبتػكا معػو مػػف 
القػػكة كرباطػػة الجػػأش ككثػػرة النبػػاؿ التػػي تشػػبو بكثػػرة أرجػػؿ الجػػراد كتتابعيػػا عنػػد المسػػير، أمػػا زىيػػر فقػػد 

ا لمتش  : (ّ) بيو ىك كممة مشاكية في قكلو مف معمقتواستخدـ اسمن
 َعَمػػػػػػػْوَف ِبَأْنَمػػػػػػػاٍط ِعتَػػػػػػػاٍؽ َوِكمَّػػػػػػػةٍ 

 

 ِورَاٍد َحَواِشػػػػػيَيا ُمَشػػػػػاِكَيِة الػػػػػدَّـِ  
 

فكممػػة مشػػاكية اسػػـ فاعػػؿ مػػف شػػاكو بمعنػػى شػػابو ، كقػػد شػػبو مػػا عمػػى اليػػكادج مػػف األنمػػاط 
   َكالستكر كاأللكاف الحمراء بمكف الدـ 

حك كاف كجػكد أداة التشػبيو دلػيبلن عمػى كضػكح الصػكرة كانتمائيػا إلػى بػاب التشػبيو كعمى ىذا الن 
كىػذا ىػك دكر أداة التشػبيو الحفػاظ عمػى زيف بحيػث لػـ تػذب الحػدكد بينيمػا ،الذم بدا فيو الطرفػاف متمػاي

( ْفيف )كالمقاربػة بػيف الطػر ي الصػكرة لككنيػا حػاجزنا بينيمػا ؛كألف التشػبيو يقػكـ عمػى المقارنػة تمايز طرف
دكف الكصػػػكؿ إلػػػى لحظػػػة االمتػػػزاج ؛ ألف " التشػػػبيو يفيػػػد الغيريػػػة كال يفيػػػد العينيػػػة ، كأنػػػو مجػػػرد مقارنػػػة 

ديث عػػػف فكػػػرة ( ىػػػذا التفاعػػػؿ الػػػذم اسػػػتعاض بػػػو النقػػػد الحػػػٓيمتنػػػع فييػػػا اتحػػػاد الطػػػرفيف كتفاعميمػػػا " )
( ٔ)ة لمتشػبييات األصػيمة كتبينيػا "ريػألنيا تعجز المتمقي عػف " تقػدير اإلمكانيػات الثالمقارنة كالتناسب ؛

كىي إمكانيات تؤكد أف " الصػكرة التشػبييية الجيػدة تتعػدل حػدكد المقارنػة بػيف شػيء كشػيء ، كتتجػاكز 
فنػػكف التشػػػبيو التػػػي فػػػتف بيػػػا الببلغيػػػكف ، بػػػؿ تتعػػػدل حػػػدكد االتكػػػاء عمػػػى اسػػػتخبلص كجػػػكه مشػػػابية ، 

ي تسػػػفح ظػػػبلالن إيحائيػػػة حيػػػث تمتػػػاح قيمتيػػػا مػػػف كتعتمػػػد عمػػػى االنثيػػػاؿ العػػػاطفي ، كتػػػدفؽ األلػػػكاف التػػػ
  َ( ٕتمكجات الشعكر ")

 

                                                 
  َ  ُْٔديكاف كعب ص  - ُ
  َ  ِِٓديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  ُُشعر زىير ص  - ّ
  َ ِٖٔ/ُ، العمدة  َُٗ، نقد الشعر لقدامة ص  ُُِ/ُ: الحيكاف لمجاحظ حكؿ المقارنة في التشبيو انظر  - ْ
  َـ ػ الرباط  ََِّػ دار المعرفة  ٕٗد/محمد الكاسطي : ظاىرة البديع عند الشعراء المحدثيف ص  - ٓ
  َ  ُّٗد/ جابر عصفكر : الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي ػ سابؽ ػ  - ٔ
  َـ ػ اإلسكندرية ُٕٗٗة المعارؼ ػ منشأ ُٕٕ -ُٕٔسفة الببلغة بيف التقنية كالتطكر ص د/ رجاء عيد : فم - ٕ
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 التشبيو بغير األداة :
إذا كانت الصكرة التشبييية قد أخػذت خصكصػيتيا التعبيريػة بانتمائيػا إلػى ىػذا الفػف مػف خػبلؿ  

ا تشبييية ال كجكد أداة التشبيو الجامعة بيف الطرفيف، كمف ثـ كضكح نكعيا أماـ المتمقي، فتف ثمة صكرن 
تتك  في إنتاج داللتيا عمػى أداة التشػبيو التػي يعمػد الشػعراء إلػى االسػتغناء عنيػا  ألنيػا تكػكف " بمثابػة 

( التشػػػبييية كالحائػػػؿ دكف تمػػػاـ المشػػػابية بينيمػػػا ، أك عمػػػى ُالحػػػاجز الحصػػػيف بػػػيف طرفػػػٍي الصػػػكرة " )
  َاألقؿ قكة التشابو بيف الطرفيف  

ربيػػػة إلػػػى الحيمكلػػػة التػػػي تقػػػـك بيػػػا أداة التشػػػبيو بػػػيف الطػػػرفيف، كاتجػػػو كقػػػد انتبيػػػت الببلغػػػة الع 
عمماؤىا إلى ىذا المكف مف التشبيو الخالي مف األداة، كرأكا أف التشبيو المضمر األداة يعد " أقػكل كأبمػغ 

أك ( ّ( كعمؿ ابف األثير ببلغتو بقكلو " لعؿ المشبو مشبيا بو مف غير كاسطة أداة " )ِمراتب التشبيو )
( أك ألف القناعػة مػف التركيػب ْأك أف ىذه الببلغػة ترجػع إلػى " إثبػات المشػبو بػو فػي الظػاىر لممشػبو ")

التشبييي بالطرفيف دكف غيرىما يؤدم إلى قكة إلحاؽ الطرفيف ببعضيما حتى يصؿ ىذا اإللحػاؽ " إلػى 
لتبػاس ىػذا النػكع ( كلعؿ ذلؾ قد كاف مػف أسػباب آىيئة ما يقتضي التماثؿ مف كؿ كجو ببل معارض ")

  َ( ٔمف التشبيو عند البعض باالستعارة )
كما انتبيت الببلغة القديمة كػذلؾ إلػى البنيػة المغكيػة التػي يػأتي عمييػا ىػذا التشػبيو الػذم أيطمػؽ  

( فحػػددت بعػػض الكظػػائؼ النحكيػػة التػػي يػػأتي عمييػػا، كمنيػػا أف ٕ) عميػػو المؤكػػد تػػارة كالبميػػغ تػػارة أخػػرل
( أك عمػػػى ىيئػػػة التركيػػػب ٖئػػػة المبتػػدأ كالخبػػػر الػػػذم قػػػد يكػػػكف مفػػردنا أك مضػػػافنا)يكػػكف الطرفػػػاف عمػػػى ىي

   َ( ٗاإلضافي ، أك أف يككف المشبو بو مصدرنا )
 ( : َُيستخدـ أكس المركب االسمي في تشبيو بسطاـ بف قيس بالميث لشيرتو بالفركسية فيقكؿ )

ػػػْيَباِء ِفػػػي َحْوَمػػػِة اْلػػػَوَ ى فَّ َأَبػػػا الصَّ  َواِ 
 

 ا اْزَورَِّت اأَلْبَطػػػػػػػػػاُؿ َلْيػػػػػػػػػٌث ُمَحػػػػػػػػػرَُّب ِإذَ  
 

ا لمحػػرؼ الناسػػد  أبػػو الصػػيباءفقػػد كقػػع المشػػبو  خبػػرنا لػػو ، كالمركػػب  ليػػث، كجػػاء المشػػبو بػػو  إفّ اسػػمن
الخبػرم يفيػد تقريػر الداللػػة المػرادة مػف الصػػكرة التشػبييية المبنيػة كاقعنػػا عمػى مػا عػػرؼ عػف الممػدكح مػػف 

 كيقكؿ زىير في مدح ىـر بف سناف : َفييا  الفركسية حتى صار مضرب المثؿ
                                                 

  َ  ّّّد/ محمد فتكح أحمد : الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر ػ سابؽ ػ  - ُ
  َ  ّٓٓالسكاكي : مفتاح العمـك ػ سابؽ ػ ص  - ِ
    َ  ّٕٕ/ُابف األثير : المثؿ السائر ػ سابؽ ػ  - ّ
  َ  ِِّ/ِلسبكي : عركس األفراح ػ سابؽ ت ا - ْ
  َ  ِّٓ/ِالمغربي : مكاىب الفتاح ػ سابؽ ػ  - ٓ
  َ ٖٔ/ِ، شرح المختصر لمتفتازاني  ِّٓ/ِ، المغربي : مكاىب الفتاح  ُّٔ/ُالعمكم : الطراز  - ٔ
 َعربي ػ القاىرة  ـ دار الفكر الُِٖٗ/ِط ِِد/ شفيع السيد : التعبير البياني رؤية ببلغية نقدية ص  - ٕ
  َ  ُّّ -ُِّ/ُالعمكم : الطراز ػ سابؽ ػ  - ٖ
  َ  ّٕٗ/ُابف األثير : المثؿ السائر ػ سابؽ ػ  - ٗ

  َ  َُْ/ُُ،  ٓٓ/ٗ، كانظر :  ٔديكاف أكس ص  - َُ
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 َوُىػػػػػْو َ ْيػػػػػٌث َلَنػػػػػا ِفػػػػػي ُكػػػػػؿِّ َعػػػػػاـٍ 
 

ـُ   ُؿ َواْلَعػػػػػػػػِدي  (ُ)َيمُػػػػػػػوُذ ِبػػػػػػػػِو اْلُمَخػػػػػػػػوَّ
 

كقػػع مكقػػع   يػػث( كقػػع مكقػػع المسػػند إليػػو ، كالمشػػبو بػػو ِالسػػاكف الػػكاك ضػػركرة ) ىػػوْ فالمشػػبو 
لنػػػاس كميػػـ الغنػػي كالفقيػػػر ، ك كممػػة الغيػػػث المسػػند   كالتشػػبيو داؿ عمػػػى مكانػػة الممػػدكح الػػػذم يغيػػث ا

نمػػػا ىػػػك  منتتجػػػة ليػػػذه الداللػػػة ، فالغيػػػث كىػػػك المطػػػر النػػػازؿ مػػػف السػػػماء ال يفػػػرؽ بػػػيف غنػػػي كفقيػػػر ، كا 
 كيقكؿ كعب : َيصيب كمييما ، فضبلن عف داللتو عمى العمك الذم يشير إلى عمك مكانة الممدكح 

َـّ ِإَلػػػػػػػى ُذْبَيػػػػػػػاَف ِإفَّ ِباَلَدَىػػػػػػػا   َىمُػػػػػػػ
 

فَّ السَّػػػػػْمَيِريَّ ُقُروُنَيػػػػػا    (ّ)ُحُصػػػػػوٌف َواِ 
 

ففػػي البيػػت صػػكرتاف تشػػبيييتاف جاءتػػا عمػػى ىيئػػة المركػػب االسػػمي المنسػػكخ ، األكؿ منيمػػا : 
تشبيو ببلد ذبيػاف بأنيػا حصػكف تسػبغ األمػف كالطمأنينػة عمػى الخػائفيف البلئػذيف بيػا فضػبلن عػف منعتيػا 

ة الثانيػػة التػػي يشػػبو فييػػا الػػرمح بأنػػو قػػركف ىػػذه الػػببلد ، كىػػذه كقكتيػػا التػػي تكضػػحيا الصػػكرة التشػػبييي
الصػػػكرة الثانيػػػة مػػػف الصػػػكر المركبػػػة الدالػػػة عمػػػى عمػػػؽ التصػػػكير ، فيػػػي مككنػػػة مػػػف التشػػػبيو البميػػػغ : 
السميرم قركف ، كاستعارة مكنية تكضيحية تصػكر الػببلد بػالثكر ، كاسػتعاض عػف المشػبو بػو كأتػى بمػا 

  قكؿ الحطيئة في ىجاء أمو : كي َيمزمو كىك القركف 
ـْ ُيْبػػػػػػِؽ َشػػػػػػْيًئا  ِلَسػػػػػػاُنِؾ ِمْبػػػػػػَرٌد َلػػػػػػ

 

 (ْ)َوَدر ِؾ َدر  َجاِذَبػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍة َدِىػػػػػػػػػػػػػػػػػػيِف  
 

نمػا أتػى بصػكرة تشػبييية ىجائيػة  كلـ يقنع بأف يشبو لساف أمػو بػالمبرد الػذم لػـ يبػؽ شػيئنا أتػى عميػو ، كا 
الناقة القميمة المبف في إشارة إلػى قمػة خيرىػا الػذم  خبيثة تنالو ىك شخصيِّا عندما شبو لبنيا ػ درىا ػ بمبف

  َانعكس عمى أبنائيا كىك منيـ  
كالمبلحػػظ عمػػى طرفػػي الصػػكرة التشػػبييية فػػي ىػػذه األبيػػات أف العبلقػػة بينيمػػا مػػف القػػكة بحيػػث  

ياتػو يصيراف إلى حالة مف التماثػؿ القريػب مػف االتحػاد كالتمػازج المعممػة لقػكة صػكرة التشػبيو البميػغ كجمال
كتفكقػػو عمػػى غيػػره ؛ ألف العبلقػػة بػػيف طرفييػػا المػػذيف عمػػى ىيئػػة المركػػب االسػػمي " عبلقػػة كثيقػػة تشػػبو 
عبلقػػػػة الشػػػػيء بنفسػػػػو ، أك تشػػػػبو عبلقػػػػة صػػػػدر الكممػػػػة بعجزىػػػػا ، فػػػػبل يحتػػػػاج فػػػػي سػػػػبيؿ إبرازىػػػػا إلػػػػى 

نما ىك يعتمد عمى عممية تدا عي المعاني فػي اصطناعيا بطريؽ الرابط المفظي كما ىك شأف الرابط ، كا 
  َ( ٓالعقؿ البشرم لفيميا بمجرد االئتبلؼ بيف المعنييف " )

كتبرز قكة العبلقة بيف طرفٍي التشبيو في الصكرة التي يأتياف فييا عمى ىيئة المركػب اإلضػافي  
حيث يككف المشبو بو مضافنا كيككف المشبو مضافنا إليو ، يؤدم تبلصقيما الخطي الذم يستدعي عدـ 

الفصػػؿ بينيمػػا إلػػى قػػكة العبلقػػة التشػػبييية بينيمػػا حتػػى يصػػيرا إلػػى مرحمػػة مػػف التماثػػؿ يبػػدك بيػػا إمكانيػػة 

                                                 
  َ  ُْٔ/ّ،  ُٖٓ/ٓ،  ُُِ/ُِ،  ٕٔ/َّ، كانظر :  ُْٗشعر زىير ص  - ُ
  َ ْ، كانظر اليامش رقـ  ّ/ٔسابؽ ػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة ػ  - ِ
  َ  ٔٗ/ٗ،  ٔٗ/ٖ،  ْٓ/ُِ،  ُِ/ْٖ، كانظر :  ُّٕديكاف كعب ص  - ّ
  َ  ِّْ/ٓ،  ِّٕ/ُِ،  ُُِ/ِٖ، ٓٓ/ٕ، كانظر :  َُُديكاف الحطيئة ص  - ْ
  َ  ُُٔد/ مصطفى حميدة : نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية ػ سابؽ ت ص  - ٓ
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( ؛ ُأحدىما كأنو اآلخر ؛ ألف منزلة " المضػاؼ مػف المضػاؼ إليػو بمنزلػة صػدر الكممػة مػف عجزىػا ")
كألف الكممػػػة صػػػدرىا كعجزىػػػا شػػػيء كاحػػػد، فكػػػذلؾ يكػػػكف المضػػػاؼ كالمضػػػاؼ إليػػػو، أك طرفػػػا الصػػػكرة 

 : (ِ) مف ذلؾ قكؿ أكس َيء الكاحد كذلؾ التشبييية اإلضافية كالش
ُِهُ   َوَصػػػػػػػبََّحَنا َعػػػػػػػاٌر َطِويػػػػػػػٌؿ ِبَنػػػػػػػا

 

 ُنَسب  ِبِو َما اَلَح ِفي اأُلْفػِؽ َكْوَكػُب  
 

إف أصػػػػؿ البنيػػػػة المغكيػػػػة لمصػػػػكرة التشػػػػبييية فػػػػي الصػػػػدر: العػػػػار بنػػػػاء طكيػػػػؿ، كلكػػػػف الشػػػػاعر 
ِهإلضافي استعاض عف ىذا المركب الخبرم با ، حيث أضاؼ المشبو بو إلى المشبو الضمير العائد بنا

عمػى العػار؛ بغيػة تجسػيده ػ كىػك مػدرؾ عقمػي ػ فػي صػكرة حسػية ال يسػتطيع الشػاعر كال قكمػو الفكػاؾ 
منػػو، كتمػػؾ فائػػدة التشػػبيو: الكضػػكح كالبيػػاف، فيػػك " يخػػرج المػػبيـ إلػػى اإليضػػاح كالممتػػبس إلػػى البيػػاف، 

 : (ْ) كمنو قكؿ زىير َ( ّ) عد خفائو، كالبركز بعد استتاره "كيكسكه حمة الظيكر ب
 ِحَيػػاُض اْلَمَناَيػػا َلػػْيَس َعْنَيػػا ُمَزْحػػَزحٌ 

 

 َفُمْنَتِظػػػػػػٌر ِظْمًئػػػػػػا َكػػػػػػ َخَر َواِرِد  
 

فالمشػػبو بػػو الحسػػي: حيػػاض جػػاء فػػي مكقػػع المضػػاؼ، كالمشػػبو العقمػػي: المنايػػا جػػاء فػػي مكقػػع 
تجسػيد المنايػا فػي صػكرة الحيػاض المػكركدة يسػتكم أماميػا المحبػكس المضاؼ إليو، كالقيمة الفنيػة ىػي 

  َعنيا إلى حيف كالكارد الذم يردىا، إذ الكؿ في نياية األمر كاردىا، ككذلؾ المنايا 
كىػػذه الصػػكرة التشػػبييية مػػف المركػػب اإلضػػافي لتشػػبيو المنايػػا أك المػػكت بالحيػػاض نجػػدىا عنػػد  

 ( :ٓة بينيا كبيف صكرة زىير ، يقكؿ كعب )كعب في صكرة تحمؿ شيئنا مف المفارق
ـُ   اَل َيَقػػػػػػُع الطَّْعػػػػػػُف ِإالَّ ِفػػػػػػي ُنُحػػػػػػورِِى

 

ـْ َعْف ِحَياِض اْلَمْوِت َتْيِميُؿ    َما ِإْف َلُي
 

فيك يمدح أصحاب النبي صمى ا عميو كسمـ بالشػجاعة كالثبػات فػي أرض المعركػة كمكاجيػة 
رىـ؛ ألنيػػـ يػػدرككف حتميػػة المػػكت حيػػث الشػػيادة ، كىنػػا العػػدك  كلػػذلؾ تصػػيب الرمػػاح نحػػكرىـ ال ظيػػك 

ندرؾ الفرؽ بيف صكرة زىير كصػكرة كعػب، حيػث أفػرد كعػب المػكت فػي حػيف أف زىيػرنا جمعػو، كاإلفػراد 
ف تعددت صكره ، كيقكؿ الحطيئة )  ( :ٔداؿ عمى أف المكت كاحد كا 

 َأَحم ػػػػػوا ِحَيػػػػػاَض اْلَمػػػػػْوِت َفػػػػػْوَؽ ِجَبػػػػػاِىِيـْ 
 

 َواِصػػػػػي ِمػػػػػْف ُوُجػػػػػوِه السَّػػػػػَواِبؽِ َمَكػػػػػاَف النَّ  
 

فيك يمتدح ىؤالء القػكـ بالشػجاعة كعػدـ الخػكؼ مػف المػكت، إذ يضػعكف حياضػو فػكؽ جبػاىيـ؛ لتكػكف 
  َعبلمة عمييـ، أك غرة في جباىيـ مثمما كانت ناصية الخيؿ السكابؽ دالة عمى شيرتيا 

ضػػافي نابعػػة مػػف ىػػذه العبلقػػة كعمػػى ىػػذا النحػػك كانػػت قػػكة الصػػكرة التشػػبييية فػػي المركػػب اإل 
التبلزميػػة بػػيف المضػػاؼ كالمضػػاؼ إليػػو المػػذيف يمػػثبلف طرفػػٍي الصػػكرة التػػي تقنػػع مػػف عناصػػرىا بيػػذيف 

                                                 
  َ  ُّٖ/ِف جني : الخصائص ػ سابؽ ػ اب - ُ
  َ  ٔديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ِٕٕ/ُالعمكم : الطراز ػ سابؽ ػ  - ّ
  َ  ِّٔشعر زىير ص  - ْ
  َ  ُٔٔ/ُٖ، كقد تكرر عنده ىذا المركب اإلضافي : حياض المكت ، انظر :  ُِديكاف كعب ص  - ٓ
  َ ُّّديكاف الحطيئة ص  - ٔ
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الطرفيف، بيد أف ثمة صكرة أخرل مػف صػكر التشػبيو البميػغ تكػكف فييػا القػكة التشػبييية بػيف الطػرفيف قػد 
ة المصدر لممشبو، كقد عدىا ابف األثيػر مػف بمغت مداىا، كىذه الصكرة ىي مجيء المشبو بو عمى ىيئ

محاسػػف التشػػبيو فػػي قكلػػو: " كاعمػػـ أف محاسػػف التشػػبيو أف يجػػيء مصػػدريِّا ، كقكلنػػا: أقػػدـ إقػػداـ األسػػد، 
كيمكػػف لنػػا أف نبػػيف عػػف حسػػنيا  (ُكفػػاض فػػيض البحػػر، كىػػك أحسػػف مػػا اسػػتعمؿ فػػي بػػاب التشػػبيو ")

 : (ِ) صنعة ، يقكؿ أكسكقكتيا مف خبلؿ تحميؿ أبياتيا عند شعراء ال
ػػػػاِرـِ الالَِّحػػػػي  َودِّْع َلِمػػػػيَس َوَداَع الصَّ

 

 ِإْذ َفنََّكػػػْت ِفػػػي َفَسػػػاٍد َبْعػػػَد ِإْصػػػاَلِح  
 

يشػػبو الػػكداع بػػكداع القػػاطع اليػػاجر الميصػػٌر عمػػى ىجػػره، كىنػػا نمحػػظ جمػػاؿ الصػػكرة كفنيتيػػا ؛ 
ر الصكرة كاالكتفاء منيا بػالطرفيف، ألنيا اتكأت عمى بعض الكسائؿ الفنية منيا: اإليجاز بحذؼ عناص

ػػػا؛ نفينػػػا لمتكػػػرار الػػػذم قػػػد ييثقػػػؿ البنيػػػة الصػػػكتية وداعمػػػع حػػػذؼ المشػػػبو األصػػػمي  ، كالتقػػػدير: كدّْع كداعن
لمصكرة ، كألف ذكره كسيمة إيضاح لمفعؿ المذككر، كمنيا القيمة اإليقاعيػة التػي ينتجيػا الترديػد الصػكتي 

 : (ّ)بيف الطرفيف، كيقكؿ زىير 
 َبػػْت ِذَكػػٌر ِمػػْف ُحػػبِّ َسػػْمَمى َتُعػػوُدِنيأَ 

 

 ِعَياَد َأِخي اْلُحمَّػى ِإَذا ُقْمػُت َأْقَصػرَا  
 

فيػك يشػبو عيػػادة ذكىػري حػػب سػممى لػػو بعيػادة الحمػى لممحمػػكـ بػيف آفو كآخػػر ، كىنػا نممػػح األثػر النفسػػي 
لمشػػبو بػػو : عيػػاد أخػػي الػػذم تتركػػو ىػػذه الػػذكر فػػي نفسػػو ؛ ألف قػػكة العبلقػػة بػػيف المشػػبو : تعػػكدني ، كا

الحمى تؤكد عمى ىذا األثر النفسي ، كقد حذؼ المصدر المشػبو كاكتفػى بفعمػو ، ألف المحػذكؼ كسػيمة 
يضاح تكفؿ الفعؿ كالمصدر المشبو بو بتنتاج إيحاءاتو ، كيقكؿ كعب  : (ْ) تأكيد كا 

 َتْنُجػػػػػػػو َنَجػػػػػػػاَء َقَطػػػػػػػاِة اْلَحػػػػػػػيِّ َأْفَزَعَيػػػػػػػا
 

 ْت َباِزًيػػػػػػػا َطَرَقػػػػػػػاِبػػػػػػػِذي اْلِعَضػػػػػػػاِه َأَحسَّػػػػػػػ 
 

فيك يشبو سرعة ناقتو بسرعة القطاة عند ىربيا مف البازم، كنمحظ قيمػة التجػانس الصػكتي بػيف المشػبو 
، مػػع أنػػو يتحػػدث عػػف سػػرعة الناقػػة، إال أنػػو آثػػر ىػػذا التجػػانس الصػػكتي   ليكػػكف نجػػاءكالمشػػبو   تنجػػو

 ( :ٓؿ الحطيئة )أعكف عمى قكة التشابو كتمثؿ صكرة الناقة في سرعتيا ، كيقك 

 َتَفػػػاَدى ُكَمػػػاُة اْلَخْيػػػِؿ ِمػػػْف َوْقػػػِع ُرْمِحػػػوِ 
 

 َتَفاِدي َخَشاِش الطَّْيِر ِمْف َوْقِع َأْجَدؿِ  
 

صابة الرمي الذم يبدك في محاكلة شجعاف األعداء تفادم رميو  فيك يمدح زيد الخيؿ بالقكة كالشجاعة كا 
مف كقع الصقر عمييا كافتراسيا  ككأف ىذه الرماح كىـ في تفادييـ ىذا يشبيكف تفادم الطيكر الصغيرة 

 َع عمى فرائسو المصكبة بدقة نحك األعداء شبيية بدقة الصقر في الكقك 
كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ مػػف تحميػػؿ الصػػكر المغكيػػة التػػي أتػػى عمييػػا التشػػبيو المحػػذكؼ األداة عنػػد  

تػػـ تكظيػػؼ قػػدراتيا فػػي بنيػػة الشػػعراء األربعػػة يمكػػف لنػػا أف نػػدرؾ مػػدل مػػا يتمتعػػكف بػػو مػػف ممكػػة فنيػػة 
                                                 

  َ  ّٕٗ/ُالسائر ػ سابؽ ػ ابف األثير : المثؿ  - ُ
  َ  ُّديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ِّٗشعر زىير ص  - ّ
  َ  ُٓٔديكاف كعب ص  - ْ
  َ، خشاش الطير : صغارىا ، أجدؿ : الصقر   َّّديكاف الحطيئة ص  - ٓ
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الصكرة التشبييية القانعة مف عناصػرىا بػالطرفيف المػذيف قػد يأتيػاف حسػييف أك عقميػيف، أك يتناكبػاف بػيف 
الحسية كالعقمية، ككاف مف مظاىر تكظيؼ ىذه القػدرات " إسػقاطيـ لػبعض الػركابط األسػمكبية ػ األداة ، 

( ُ، كاكتفػػاؤىـ مػػف الجممػػة بمراكػػز اإليحػػاء فييػػا ")كجػػو الشػػبو المصػػدر ػ ألنيػػا كسػػائؿ إيضػػاح كتفسػػير
  َكرة التشبييية بعد الحذؼ كالمشبو كالمشبو بو؛ ألنيما ما تبقى مف الص

 ثانيػػػًا : االستعػارة :
ذا كانت آلية التشبيو قد تكقفت عند إقامة عبلقة بػيف طػرفيف معػركفيف ؛ ألنيمػا مػذككراف فػي   كا 

ي بعػػض الصػػفات أك معظميػػا بيػػد أنيمػػا ال يتطابقػػاف ؛ ألف التطػػابؽ الػػنص ، كيجمػػع بينيمػػا االتفػػاؽ فػػ
يشػػير إلػػى التكحػػد ، كمػػف ثػػـ مشػػابية الشػػيء بنفسػػو ، كلػػـ يكػػف التشػػبيو كػػذلؾ ؛ ألنػػو يقػػـك عمػػى التغػػاير 
ف بػػدت العبلقػػة بػػيف الطػػرفيف مػػف القػػكة بحيػػث يخيػػؿ أف ىػػذا ىػػك ذاؾ  كمػػا بػػدا مػػف  كلػػيس التطػػابؽ ، كا 

، أك فػػي صػػكر التشػػبيو المحػػذكؼ األداة ، بيػػد أنيػػا تظػػؿ فػػي نيايػػة األمػػر  كػػأفّ يو اسػػتخداـ أداة التشػػب
  َالحفاظ عمى الطرفيف  صكرنا تشبييية تـ فييا

أمػػػا فػػػي الصػػػكرة االسػػػتعارية ، فػػػتف المبػػػدع يحػػػاكؿ إييػػػاـ المتمقػػػي بيػػػذا التكحػػػد كالتطػػػابؽ بػػػيف  
غايػة ممكنػة مػف التشػابو تسػتطيع أف  الطرفيف ألنو يجتيد في أف يصؿ بالمركب االستعارم إلى أقصػى

تنتجيا البنية المغكية التي تعتمد النقؿ كاإلبػداؿ بػيف طرفػٍي الصػكرة االسػتعارية ؛ ألف " االسػتعارة تعميػؽ 
كىػك التعريػؼ الػذم قػاؿ  (ِالعبارة عمى غير ما كضعت لو فػي أصػؿ المغػة عمػى جيػة النقػؿ لئلبانػة " )

ؿ العبػػػارة عػػػف مكضػػػع اسػػػتعماليا فػػػي أصػػػؿ المغػػػة إلػػػى غيػػػره بػػػو العسػػػكرم فػػػي الصػػػناعتيف ، فيػػػي " نقػػػ
( كأشار القاضي الجرجاني إلى عممية النقؿ في االستعارة ، كقيمتيا الفنيػة فيػي " مػا اكتيفػي ّلغرض " )

فييػػا باالسػػـ المسػػتعار عػػف األصػػؿ ، كنقمػػت العبػػارة فجعمػػت فػػي مكػػاف غيرىػػا ، كمبلكيػػا تقريػػب الشػػبو 
سػػتعار منػػو ، كامتػػزاج المفػظ بػػالمعنى ، حتػػى ال يكجػػد بينيمػػا منػػافرة  كال يتبػػيف كمناسػبة المسػػتعار لػػو لمم

( كىػػذا النقػؿ كاإلبػداؿ فػػي االسػتعارة بػيف مجػػاليف دالليػيف مختمفػػيف ْفػي أحػدىما إعػػراض عػف اآلخػر " )
( مػع ٔ( كىػك مػا يعنػي المبالغػة فػي التشػبيو )ٓإنما ييػدؼ إلػى " دخػكؿ المشػبو فػي جػنس المشػبو بػو " )

شػػػارة إلػػػى قيمػػػة جديػػػدة لبلسػػػتعارة تتمثػػػؿ فػػػي إنتاجيػػػا لمعننػػػى مػػػا يريػػػده المبػػػدع الػػػكاعي بعمميػػػة النقػػػؿ اإل
كاإلبػػداؿ ، كذاؾ مػػا أشػػار إليػػو الفكػػر النقػػدم الجديػػد الػػذم نظػػر إلػػى االسػػتعارة " بكصػػفيا مثػػاالن رفيعنػػا 

عنػى ال يقػدـ فييػا بطريقػة ( المػراد ، بيػد أف ىػذا " المٕلمكشؼ عف القدرة البشرية عمػى صػنع المعنػى " )
                                                 

  َ  َّٓد/ محمد فتكح أحمد : الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر ػ سابؽ ػ ص  - ُ
ي : النكت في إعجاز القرآف ضمف : ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف تحقيؽ محمد خمؼ ا كد/ محمد أبك الحسف الرمان - ِ

  َـ ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ُُٗٗ/ْػ ط ٖٓزغمكؿ سبلـ ص 
  َ  ِٕٓالعسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص  - ّ
   َ  ّْالقاضي الجرجاني : الكساطة بيف المتنبي كخصكمو ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ  ّٗٔالسكاكي : مفتاح العمـك ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
  َ  ِْٓ، كاإليضاح لمقزكيني ص  ُُٕحكؿ المبالغة في االستعارة انظر : نياية اإليجاز لمرازم ص  - ٔ
   َـ ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ القاىرة  ََِٓ/ُط ِِجيرارد ستيف : فيـ االستعارة ترجمة محمد أحمد ص  - ٕ
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( ألف االسػتعارة " صػكرة شػكمية تحػؿ ُمباشرة ، بػؿ يقػارف أك يسػتبدؿ بغيػره عمػى أسػاس مػف التشػابو " )
( كقياميػػا عمػػى التشػػابو بػػيف ِفييػػا مفػػردة محػػؿ مفػػردة أخػػرل بمقتضػػى عبلقػػة التشػػابو القائمػػة بينيمػػا )

ػػذؼ أحػػد طرفيػػو ، كىػػك مسػػتنبط مػػف تقسػػيميا باعتبػػار طرفييػػا الطػػرفيف يحيػػؿ إلػػى تعريفيػػا بأنيػػا تشػػبيو حي
إلى: تصريحية يذكر فييا المشبو بو كيحػذؼ المشػبو، كمكنيػة يحػذؼ منيػا المشػبو بػو، كيسػتعاض عنػو 

( كىذه األخيرة تبرز فييا بكضكح عممية النقؿ كاإلبداؿ عند القدامى الذيف أدرككا ّ) بخاصة مف خكاصو
كسر الحكاجز بيف الحقكؿ الداللية عندما تنقػؿ كممػة مػف أدرككا تماىي الحدكد بيف طرفييا فيي " تقـك ب

  َ( ْ) مجاليا الداللي، كتنقميا إلى أخرل تنتمي إلى مجاؿ آخر "
كسػكؼ يكػػكف لعمميػػة النقػػؿ كاإلبػػداؿ دكرىػػا فػي دراسػػة االسػػتعارة عنػػد الشػػعراء األربعػػة ؛ ألنيػػا " 

الليِّػػا ينطػػكم عمػػى تعػػارض أك عػػدـ اختيػػار معجمػػي تقتػػرف بمقتضػػاه كممتػػاف فػػي مركػػب لفظػػي اقتراننػػا د
( ٓانسجاـ منطقػي ، كيتكلػد عنػو بالضػركرة مفارقػة دالليػة تثيػر لػدل المتمقػي شػعكرنا بالدىشػة كالغرابػة " )

كما أف " األدب بكصفو نكعنا مف الخطاب يؤثر عمى استراتيجية المعالجػة التػي يسػتعمميا القػراء لتكحيػد 
( االستعارم بما ىػك عمػؿ أسػمكبي يتشػكؿ " ٔداخؿ تمثيؿ النص " )البنى اإلعبلمية المفيكمية كالمغكية 

مف خبلؿ التركيب المغكم بعبلقات جديدة فيو ، كارتباط بيف أطراؼ الجممػة فعػبلن كفػاعبلن كمفعػكالن كشػبو 
كحاالن كمبتدأن كخبرنا " )جممة كصفة 

ٕ  )َ 
 االستعارة في المركب الفعمي : 

لصػػكرة االسػػتعارية عمػػى ىيئػػة الفعػػؿ ، بينمػػا يكػػكف الطػػرؼ فػػي ىػػذا المركػػب يػػأتي أحػػد طرفػػٍي ا 
ا ، يػػتـ النقػػؿ كاإلبػػداؿ بينيمػػا مػػف خػػبلؿ الرؤيػػة الفنيػػة لممبػػدع عنػػدما يحػػاكؿ إضػػفاء صػػفات  الثػػاني اسػػمن

 :  (ٖ)جديدة لمدكاؿ المغكية المشكمة لصكرتو ، يقكؿ أكس 
ـْ َأَر َيْوًمػػػػا َكػػػػاَف َأْكثَػػػػَر َباِكًيػػػػا  َفَمػػػػ

 

 َرى ِفيػػِو اْلَك َبػػُة ُتْجَنػػُب َوَوْجًيػػا تُػػ 
 

: تيػرل فيػو الكآبػة حيػث  تطالعنا الصكرة االستعارية في عجػز البيػت مػف خػبلؿ التركيػب الفعمػي
تتحكؿ الكآبة كىي مجرد إلى صكرة محسكسة مجسدة مف خبلؿ الشيء المادم المرئٌي الذم يجسـ ىػذا 

( كفيػػو ٗفظػػي إلػػى العنصػػر اآلخػػر " )المجػػرد مػػف خػػبلؿ " نقػػؿ الخػػكاص مػػف أحػػد عنصػػرٍم المركػػب الم

                                                 
  َ  َِِ: الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي ػ سابؽ ػ ص د/ جابر عصفكر  - ُ
    َ  َِٓخكسيا ماريا إيفانككس : نظرية المغة األدبية ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  ّٕٗ – ّّٕالسكاكي : مفتاح العمـك ص  - ّ
    َ  ُٗٗياسر عبد الحسيب عبد السبلـ : شعر حميد بف ثكر : دراسة أسمكبية ػ سابؽ ت ص  - ْ
  َـ ػ عيف لمدراسات كالنشر ُّٗٗ/ُطػ  ُٕٖد/ سعد مصمكح : في النص األدبي : دراسة إحصائية ص  - ٓ
  َ  َٔجيرارد ستيف : فيـ االستعارة ػ السابؽ ػ ص  - ٔ
    َـ ػ دار الفكر المعاصر ػ سكريا  ُٔٗٗ/ِػ ط ُُْد/ فايز الداية : جماليات األسمكب : الصكرة الفنية ص  - ٕ
  َ  ٔكاف أكس ص دي - ٖ
  َ  ُٕٖد/ سعد مصمكح : في النص األدبي ػ سابؽ ػ ص  - ٗ
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رأمى ( بحيػث نػرل الكآبػة فػي كجػكه القػـك ُتكمف ببلغة االستعارة في " إخراج ما ال ييرل إلى مػا ييػرل " )
 :  (ِ)كيقكؿ زىير  َأثرىا عمييـ العيف كنرل 

 َفاْسَتْمِطُروا اْلَخْيػَر ِمػْف َكفَّْيػِو ِإنَُّيَمػا
 

 اْلُبُعػػُد  ِبَسػػْيِبِو َيتَػػَروَّى ِمْنُيَمػػا 
 

فقد نقؿ الطرؼ األكؿ : الخير مف مجالو الػداللي المجػرد إلػى الطػرؼ الثػاني كىػك : اسػتمطركا  
ليتحكؿ ىذا المجرد إلى شيء مادم مجسـ في صكرة المطر كىك ما يدؿ عمى البراعة التصكيرية عنػده  

تجريدم، كأف تعطيػو شػكبلن ألف " الميمة األكلى، كاألشد بساطة لدكر الصكرة الشعرية أف تجسد ما ىك 
( كليشير بيذا التحكؿ مف المجرد إلى المادم إلى عمٌك الممدكح ؛ ألف خيره إنما ينزؿ مف عػؿو ّحسيِّا ")

 :  (ْ)كيقكؿ كعب  َعؿو عمى كؿ مف يطمبو 
 َوَنْحػػػِبُس ِبػػػالثَّْغِر اْلَمُخػػػوِؼ َمَحم ػػػوُ 

 

ـَ َجػاِئُع    ِلُيْكَشَؼ َكْرٌب َأْو ِلُيْطَع
 

زالتػػػو، كىػػػك يشػػػير فػػػالكرب ال كاقػػػع مجػػػرد يتحػػػكؿ بالنقػػػؿ الػػػداللي إلػػػى شػػػيء مػػػادم مجسػػػـ يػػػتـ كشػػػفو كا 
 :  (ٓ) كيقكؿ الحطيئة َبتجسيمو ىذا إلى ككنو حمبلن ثقيبلن ينكء بحممو ىؤالء المكركبكف 

َـّ ُأْسِمَمتْ   َبَنى اأَلْحَوَصاِف َمْجَدَىا ُث
 

 ِإَلػػى َخْيػػِر ُمػػْرٍد َسػػاَدٍة َوُكُيػػوِؿ  
 

سد المجد المجرد بصكرة البناء الػذم قػاـ بػو ىػذاف األحكصػاف : األحػكص بػف جعفػر بػف كػبلب فيك يج
كابنو عمرك ابف األحكص ، كىنا نجد الطرؼ األكؿ : المشبو المجرد : مجدىما قػد كقػع مكقػع المفعػكؿ 

  َبو بينما كقع الطرؼ الثاني المنقكؿ إليو مكقع المسند الفعمي 
رية في األبيات السابقة أنيا مالت إلى إنتاج داللة التجسيـ ، حيث كنمحظ عمى الصكرة االستعا 

تػػـ إخػػراج المعنػػكم المجػػرد إلػػى صػػكرة الشػػيء المػػادم غيػػر العاقػػؿ ، كثػػـ داللػػة أخػػرل تنتجيػػا الصػػكرة 
االسػػتعارية كىػػي داللػػة التشػػخيص التػػي يػػتـ فييػػا إضػػفاء الصػػفة البشػػرية ، أك بعػػض خكاصػػيا عمػػى مػػا 

( بغيػػػة تحكيػػػؿ ىػػػذه العناصػػػر الطبيعيػػػة مػػػف مجاالتيػػػا ٔأك الجمػػػاد أك المجػػػرد ) لػػػيس بتنسػػػاف كػػػالحيكاف
الدالليػػة إلػػى حيػػث مجػػاالت الداللػػة البشػػرية ، ممػػا يسػػيـ فػػي إعطػػاء ىػػذه الظػػكاىر غيػػر البشػػرية صػػفة 

 : (ٕ)نفسو في مرثيتو العينية قائبلن البشر ، يخاطب أكس 
 َأيَُّتَيػػػػا الػػػػنَّْفُس َأْجِمِمػػػػي َجَزَعػػػػا

 

 الَّػػػِذي َتْحػػػَذِريَف َقػػػْد َوَقَعػػػا  ِإفَّ  
 

إنػػو مكقػػؼ فىقػػد كفجيعػػة لمػػنفس الكميمػػة ، كلػػـ يجػػد الشػػاعر مػػف يكاسػػيو سػػكل أف يجػػرد مػػف نفسػػو ىػػػذا 
المؤاسي فينادييا متغاضينا عف الحػكاجز المغكيػة التػي يقيميػا حػرؼ النػداء، كيأمرىػا بتجمػاؿ الجػزع؛ فقػد 

                                                 
  َ  َِٖالعسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ، السيب : العطاء   ِِٔزىير ص  شعر - ِ
  َدار المعارؼ  –ـ ُٖٔٗ/ّط ّٖد/ الطاىر أحمد مكي : الشعر العربي المعاصر ركائعو كمدخؿ لقراءتو ص - ّ
  َ  ُٖاف كعب ص ديك  - ْ
  َ  ّْديكاف الحطيئة ص  - ٓ
   َ  ُٕٖد/ سعد مصمكح : في النص األدبي ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
  َ  ّٓديكاف أكس ص  - ٕ
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لى ذلؾ الشخص المؤاسي المفجػكع الػذم كحػدت الفاجعػة بينػو كقع ما كانت تحذره، كىنا تتحكؿ النفس إ
كبيف مف يناديو، كقد طغى ىذا الشعكر عميػو، كىػك مػا دفعػو إلػى التشػخيص باعتبارىػا " الممكػة الخالقػة 
التػػي تسػػتمد قػػدرتيا مػػف سػػعة الشػػعكر حيننػػا، أك مػػف دقػػة الشػػعكر حيننػػا آخػػر، فالشػػعكر الكاسػػع ىػػك الػػذم 

ف كالسماكات مف األجساـ كالمعاني، فتذا ىي حية كميا؛ ألنيا جزء مف تمؾ يستكعب كؿ ما في األرضي
الحيػػاة المسػػتكعبة الشػػاممة  كالشػػعكر الػػدقيؽ ىػػك الػػذم يتػػأثر بكػػؿ مػػؤثر، كييتػػز لكػػؿ ىامسػػة كالمسػػة، 
فيستبعد جد االستبعاد أف تؤثر فيو األشػياء ذلػؾ التػأثير، كتكقظػو تمػؾ اليقظػة كىػي ىامػدة جامػدة صػفر 

كلعمو الشعكر الذم دفع زىيرنا لتشخيص الدىر ) (ُطفة خمك مف اإلرادة ")مف العا
ِ: ) 

 َيػػػػا َدْىػػػػُر َقػػػػْد َأْكثَػػػػْرَت َفْجَعَتَنػػػػا
 َوَسػػػػػػَمْبَتَنا َمػػػػػػا َلْسػػػػػػَت ُمْعِقَبػػػػػػوُ 

 

ـِ    ِبَسػػػػرَاِتَنا َوَقَرْعػػػػَت ِفػػػػي اْلَعْظػػػػ
 َيا َدْىُر َمػا َأْنَصػْفَت ِفػي اْلُحْكػـِ 

 

داء الػػذم يصػػكر فيػػو الػػدىر إنسػػاننا يخاطبػػو خطػػاب العػػاجز المطمػػػؽ كالتشػػخيص ماثػػؿ فػػي أسػػمكب النػػ
نما  المصحكب بشعكر المقيكر أماـ التسمط الذم يمارسو الدىر ليس فقط في فجعتيـ بالسادة الكراـ ، كا 

ا في حكمو الظالـ ، كمثؿ ىذا اإلحساس مف زىير فيمو كعب  فقاؿ )  ( :ّأيضن

 ِلػػػَدْىرِهِ َوَأْدَرْكػػػُت َمػػػا َقػػػْد َقػػػاَؿ َقْبِمػػػي 
 

ْف َيْيِمػػْؾ ُتَخمَّػػْد َنَواِطقُػػْو    ُزَىْيػػٌر َواِ 
 

فالػػدىر مقػػكؿ لػػو مشػػخص بصػػكرة إنسػػاف معػػرض عػػف اسػػتماع مػػا يقمػػؽ اآلخػػريف لمػػا لػػو مػػف سػػطكة ال 
 :(ْ)يستطيع أحد مجاراتيا ؛ كلذلؾ قرر الحطيئة الحقيقة التالية 

 َوَلػػػػْيَس َلَيػػػػا ِمػػػػَف اْلَحػػػػَدثَاِف ُبػػػػدٌ 
 

 الدَّْىُر َعْف ُعُرٍض َرَماَىا ِإَذا َما  
 

 َالنفس بشيء ، فبل مفر ليا منو  فالدىر ىنا شخص راـو صائب الرمي ، إذا رمى
 االستعارة في المركب االسمي :

ذا كاف المركب الفعمي قد منح الصكرة االستعارية في النماذج السابقة صفة الحركية المحاطة   كا 
ضػػػر أك المسػػػتقبؿ ، فػػػتف المركػػػب االسػػػمي يشػػػير إلػػػى كصػػػؼ بمنػػػاخ زمنػػػي قػػػد يكػػػكف لمماضػػػي أك الحا

الصػكرة االسػػتعارية بالثبػات كاالسػػتمرارية ، كمػا يسػػتدعيو ذلػؾ مػػف الػتبلـز بػػيف طرفػي الصػػكرة ، أك بػػيف 
المستعار منػو كالمسػتعار لػو المػذيف يأتيػاف عمػى ىيئػة المسػند إليػو كالمسػند فػي المركػب االسػمي ، يقػكؿ 

 : (ٓ) أكس
 َعػػػْف َوْصػػػِمَيا الشَّػػػْيُب ِإنَّػػػوُ  َوَ يََّرَىػػػا

 

 َشِفيٌع ِإَلى ِبيِض اْلُخُدوِر ُمَدرَُّب  
 

فيك يداخؿ بيف المركبيف : الفعمي : غيرىا الشػيب ، كاالسػمي : إنػو شػفيع ؛ ليؤكػد عمػى الرغبػة الممحػة 
إنػػو  فػػي تشػػخيص الشػػيب بصػػكرة إنسػػاف يمػػارس سػػمطة تحكيػػؿ المػػرأة كتغييرىػػا ، كدفعيػػا إلػػى فراقػػو   ثػػـ

                                                 
  َـ ػ دار اليبلؿ ػ مصر ُٗٔٗ/  ُِْػ كتاب اليبلؿ ع/  ِِٓالعقاد : ابف الركمي: حياتو مف شعره ص  - ُ
  َ  ِْٕزىير ص  شعر - ِ
  َ  ُِٗديكاف كعب ص  - ّ
  َ  ٔٗديكاف الحطيئة ص  - ْ
 َ  ٓديكاف أكس ص  - ٓ
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ير رغـ ذلؾ فيك شفيعو إلى بيض الخدكر ، كىٌف النساء المنعمات ال يخرجف إلى العمؿ ، كيشخص زى
 : (ُ) الحية باإلنساف القمؽ في قكلو

 َزَجػػػػْرُت َعَمْيػػػػِو َواْلَحيَّػػػػاُت َمػػػػْذَلى
 

 َنِبيػػَؿ اْلَجػػْوِز َأْتَمػػَع َتيََّحػػاِف  
 

رفػاف مكقػع المسػند إليػو كالمسػند فػي المركػب فقد دفعيا الحر إلى الضجر كالقمؽ ، كقػد كقػع الط
 : (ِ) االسمي الكاقع مكقع الحاؿ ، كيقكؿ كعب

 أَليِّ َزَمػػػػاٍف َيْخَبػػػػُأ اْلَمػػػػْرُء َنْفَعػػػػوُ 
 

 َ ػػًدا َفَغػػًدا َوالػػدَّْىُر َ ػػاٍد َورَاِئػػُم  
 

ني فقكلو : كالدىر غادو كرائح : مركب اسمي جاء فيػو الطػرؼ األكؿ مسػندنا إليػو ، كالطػرؼ الثػا
مسػػند ، كىػػك يصػػكر الػػدىر بصػػكرة الرجػػؿ الممػػح فػػي مجيئػػو كركاحػػو ، ليحيػػؿ كػػؿ شػػيء أتػػى عميػػو إلػػى 

 : (ّ)زكاؿ ، كيقكؿ الحطيئة 
ـُ َقْوًمػػػػػػػا َكػػػػػػػاَف َمْجػػػػػػػُد َأِبػػػػػػػيِيـُ   َوَأْشػػػػػػػُت

 

ػػػػػـِ   ـْ ُيَيضَّ  َعَمػػػػػى ُكػػػػػؿِّ َحػػػػػاٍؿ رَاِسػػػػػًيا َلػػػػػ
 

كأتػػى بمػػا يػػدؿ عميػػو كىػػك قكلػػو :  فقػػد شػػبو المجػػد بالبنػػاء ، أك الجبػػؿ الراسػػي ، كحػػذؼ المشػػبو
راسيا الكاقع مكقع خبر كاف ، كىك يشػير إلػى عمػك ىػذا المجػد كثباتػو ، كالصػكرة ىنػا تيػدؼ إلػى تجسػيـ 

خراجو في صكرة مرئية ال    َمجرد ، كا 
ا مػػػيميـ إلػػػى تكظيػػػؼ     كمػػػف خػػػبلؿ ىػػػذه الصػػػكر االسػػػتعارية عنػػػد الشػػػعراء األربعػػػة بػػػدا كاضػػػحن

خراجيػا فػي صػكرة ماديػة مممكسػة ، سػكاء أكانػت ىػذه الصػكرة  االسػتعارة فػي التعبيػر عػف المجػردات ، كا 
المممكسة ماثمة في التجسيـ ، أك في التشػخيص ، كقػد رأينػا أف التشػخيص كػاف أقػؿ نسػبيا مػف التجسػيـ 
الذم كثر في المركبيف الفعمي كاالسمي ، ك مرد ذلؾ إلى طبيعػة البيئػة العربيػة القديمػة حيػث الصػحراء 

يبدك فييا كؿ شػيء سػاكننا جامػدنا أمػاـ الرؤيػة العينيػة لمشػعراء ، بيػد أف ىػذا السػككف كثيػرنا مػا كػاف  التي
  َيتحكؿ إلى الحركية كالحياة التي تقـك بيا المخيمة الشعرية عند ىؤالء الشعراء 

 

                                                 
 َع : طكيؿ العنؽ ، تٌيحاف : نشيط ، مذلى : ضجرة ، نبيؿ الجكز : جمؿ جسيـ الصدر ، أتم ِٖٓزىير ص  شعر - ُ
  َ  ُٖٓديكاف كعب ص  - ِ
  َ  ُُِديكاف الحطيئة ص  - ّ
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 ثالثًػػا الكنػػػػػاية : 
ييػا الشػعراء لمتعبيػر عػف تجػاربيـ، يعد األسمكب الكنػائي كاحػدنا مػف األسػاليب الفنيػة التػي لجػأ إل 

كتكصيميا إلى المتمقي الذم يظؿ مشػدكدنا إلػى الػنص؛ ألف أسػمكب الكنايػة يتكػ  فػي إنتػاج داللتػو عمػى 
نمػػا يمجػػأ إلػػى معننػػى تػػاؿو  الخفػػاء، كلػػيس الظيػػكر أك التصػػريح، فالمبػػدع ال يمجػػأ إلػػى الداللػػة مباشػػرة، كا 

ي تعريفيػػػا بقكلػػػو: " أف يريػػػد المػػػتكمـ إثبػػػات معننػػػى مػػػف كرديػػػؼ ليػػػا، كذاؾ قػػػكؿ اإلمػػػاـ عبػػػد القػػػاىر فػػػ
نمػا يجػيء إلػى معننػى ىػك تاليػو كردفػو فػي الكجػكد،  المعاني، فبل يذكره بالمفظ المكضػكع لػو فػي المغػة، كا 

( كىػػك يشػػير إلػػى كجػػكد معننػػى ييػػراد التعبيػػر عنػػو، كلفػػظ تشػػير ُ) فيػػكم  بػػو إليػػو، كيجعمػػو دلػػيبلن عميػػو "
معننى آخر، كبيف المعنييف عبلقة ليست عبلقة التشابو كما في التشبيو كاالستعارة، داللتو السطحية إلى 

نمػػا ىػػي عبلقػػة المػػزكـ ( بػػيف الداللػػة المطركحػػة عمػػى بنيػػة السػػطح كنظيرتيػػا المطركحػػة عمػػى بنيػػة ِ) كا 
العمؽ؛ كلذلؾ عرفيا السكاكي بقكلو: " ىي ترؾ التصريح بػذكر الشػيء إلػى ذكػر مػا يمزمػو، لينتقػؿ مػف 

  َ( ّ) المذككر إلى المتركؾ "
كتػػػػرؾ التصػػػػريح بالمػػػػذككر كاالنتقػػػػاؿ منػػػػو إلػػػػى المتػػػػركؾ ال يعنػػػػي انتفػػػػاء إرادة المػػػػذككر ؛ ألف  

العبلقة بينيمػا تجعميمػا مطػركحيف أمػاـ المتمقػي الػذم يسػتطيع مػف خػبلؿ الرؤيػة الكميػة لمػنص التكصػؿ 
زكينػي لمكنايػة بأنيػا " لفػظ أريػد بػو الـز معنػاه إلى أييما المراد ، كىذا ما يشػير إليػو تعريػؼ الخطيػب الق

( كىك ما يعني أف " استيداؼ البلـز ال يمنع مػف إرادة المعنػى األصػمي ْمع جكاز إرادة معناه حينئذو " )
معو ، أم أف المعنى األصمي كالمجازم مطركحاف في السػياؽ ، كقػاببلف لمقصػدية سػكاء أكانػت عبلقػة 

إلػى ىػذه الثنائيػة اإلنتاجيػة فػي بنيػة صػاحب الطػراز ( كقػد أشػار العمػكم ٓ) المزكـ ىنا عرفية أك عقميػة "
الكناية عندما عرفيا بأنيا " المفظ الداؿ عمى معنييف مختمفيف ، حقيقة كمجاز مف غير كاسػطة ال عمػى 

 َ( بالمعنى المراد  ٔجية التصريح " )
المراد كغير المراد ، كتحديػد  كالمبلحظ عمى كؿ ىذه التعريفات أنيا كضعت المفظ قبالة المعنى 

المعنػػى كنػػاتج مػػف نػػكاتج المفػػظ سػػكؼ يكجػػو البحػػث نحػػك دراسػػة الكنايػػة عنػػد شػػعرائو مػػف خػػبلؿ البنيػػة 
  َالداللية التي ينتجيا األسمكب الكنائي 

 ػ الكػػػػـر :ٔ
كاحػػػدة مػػػف الخصػػػاؿ الحميػػػدة التػػػي افػػػتف الشػػػعراء العػػػرب القػػػدامى فػػػي التعبيػػػر عنيػػػا ، كجعميػػػا  

رنا مف محاكر الفخر كالمدح فػي شػعرىـ ؛ لمػا ليػا مػف أىميػة كبيػرة فػي حيػاة العربػي القػديـ المنتمػي محك 
                                                 

  َ  ٕٓص  عبد القاىر الجرجاني : دالئؿ اإلعجاز ػ سابؽ ػ - ُ
  َ  ُُْد/ شفيع السيد : التعبير البياني ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  َِْالسكاكي : مفتاح العمكـ ػ سابؽ ت ص  - ّ
  َ  ِٖٔالخطيب القزكيني : اإليضاح في عمـك الببلغة ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ  ُٕٖد/ محمد عبد المطمب : الببلغة العربية : قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
  َ  ّّٕ/ ُمكم : الطراز ػ سابؽ ػ الع - ٔ
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إلى بيئة طبيعية يغمب عمييا الجفاؼ المتمثؿ في الصػحراء بفقرىػا كجفافيػا ، إلػى جانػب طبيعػة العربػي 
اف مػف الخيػر لمعربػي ذاتيا التي تحممو عمى البذؿ كالعطاء الذم يستدعي مذمة البخؿ كاإلقتػار ، فقػد كػ

أف يمقى حتفو حتى ال يتعرض لمذمة البخؿ ؛ كألف الكـر قد كاف أثرنا مف آثار ىػذه البيئػة العربيػة ، فقػد 
ا بيذه البيئة ، يقكؿ أكس  :  (ُ) كاف التعبير عنيا متأثرنا أيضن

 َكِثيػػػُر َرَمػػػاِد اْلِقػػػْدِر َ ْيػػػُر ُمَمعَّػػػفٍ 
 

ِيٌس ِمْنَيا ِإَذا ُىػَو أَ   ِْ  ْخَمػَدا َوال ُم
 

ضػػافة الرمػػاد إلػػى الًقػػدر تسػػتدعي كثػػرة الطػػبد كذلػػؾ مػػا  إف كثػػرة الرمػػاد تسػػتدعي كثػػرة إشػػعاؿ النػػار ، كا 
يعنػػي أف قكلػػو : كثيػػر رمػػاد الًقػػدر كنايػػة عػػف الكػػـر الػػذم تسػػتدعيو بنيػػة العمػػؽ، كذلػػؾ أبمػػغ مػػف  كثيػػر 

نمػا تتعػد ؛ ألف داللة الرماد ال تقؼ فقط عند حػد اإلحػراؽ، كا  اىا إلػى مػا يػرتبط بػالنيراف مػف األنػس الكـر
 : (ِ) كاإلحساس بالراحة كالترحاب الذم نممحو في قكؿ الحطيئة عف الداللة ذاتيا

ـَ اْلَفتَػػى َتْعُشػػو ِإَلػػى َضػػْوِء َنػػارِهِ   َفػػِنْع
 

يُم َىبَّْت َواْلَمَكاُف َجػِديُب    ِإَذا الرِّ
 

كػـر الفتػى، كىػي مػف أثػر البيئػة العربيػة   فقػد فالكناية في قكلو: تعشك إلى ضكء نػاره، كىػي كنايػة عػف 
كاف العربي المجبكؿ عمى الكـر يكقد ناره أثناء الميؿ لييتدم بيا السائركف لػيبلن، فينزلػكف عميػو ضػيفاننا، 
فيؤدم إلػييـ حػؽ ضػيافتيـ قريػر العػيف بمػا يفعػؿ، كربمػا كانػت الداللػة السػطحية حقيقيػة فػي ىػذا المقػاـ 

، فيػك يقػكؿ فػي نيايػة الػنص: إذا ىبػت لكال أف النص قد تضمف  ما يؤكد الداللة الكنائية التي ىي الكـر
الػػريح كالمكػػاف جػػديب، كالجػػدب يسػػتدعي الفقػػر كالعػػكز؛ كمػػف ثػػـ كانػػت الداللػػة الكنائيػػة ىػػي المػػرادة مػػف 
السياؽ، كمع كمؼ العربي بتشػعاؿ نيرانػو بالميػؿ، نجػده يكمػؼ كػذلؾ بسػعة بيتػو ليسػع المجتػديف كطػالبي 

، كىك ما نجده في قكؿ زىير )ال  ( : ّعطاء كالكـر

ـُ   َرْحػػػػُب اْلِفَنػػػػاِء َلػػػػَو افَّ النَّػػػػاَس ُكمَُّيػػػػ
ُيػػػػـُ   َمػػػػا زَاَؿ ِفػػػػي َسػػػػْيِبِو َسػػػػْجٌؿ َيُعم 

 

 َحم ػػػوا ِإَلْيػػػِو ِإَلػػػى َأْف َيْنَقِضػػػي اأَلَبػػػدُ  
ـَ ِفي اأَلْرِض ِمْف َأْوتَاِدَىا َوِتػدُ   َما َدا

 

لكػػـر ككثػػرة العطػػاء ، كىػػي داللػػة ال تنفػػي الداللػػة المطركحػػة عمػػى السػػطح بػػؿ فرحابػػة الفنػػاء كنايػػة عػػف ا
تؤازرىا ، فالعطاء يستدعي سػعة الفنػاء ليػأتي إليػو طػالبكه ميمػا كثػركا ، كامػتؤل بيػـ المكػاف ، ككػؿ ذلػؾ 

 : (ْ)داؿ عمى مدل ما يتميع بو الممدكح مف عظيـ الكـر الذم نممحو في قكؿ كعب 
ـْ تَػػػِزُف اْلِجَبػػػاَؿ رَ   زَاَنػػػًة َأْحاَلُمُيػػػ

 

ـْ َخَمػػػٌؼ ِمػػػَف اأَلْمَطػػػاِر    َوَأُكف ُيػػػ
 

إنو يمدح األنصار بيذه الصكر الكنائية التي تكشؼ فضػميـ ككػرميـ ، فػأحبلميـ مػف الرجاحػة كالرزانػة 
تفكؽ الجباؿ الركاسي، كيكني عف كرميـ بقكلو: كأكفيػـ خمػؼ مػف األمطػار، كالمطػر فػي البيئػة العربيػة 

  َتيا ، كلذا كانت أكؼ األنصار ما يخمفو المطر مف خير ألىؿ المكاف عماد حيا

                                                 
  َ  َِديكاف أكس ص  - ُ
  َ  ُْٔديكاف الحطيئة ص  - ِ
   َ، سيب : عطاء ، سجؿ : دلك عظيمة مممكءة بالماء    ِِٕزىير ص  شعر - ّ
  َ  ّّديكاف كعب ص  - ْ
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 : ػ الحربٕ
كمثمما أثرت البيئة العربية في الكنايات الدالة عمى الكـر عندىـ ، رأيناىا تؤثر في تمؾ الصػكر  

شػجاعة الكنائية الدالة عمى الحرب كما يتعمؽ بيا مف السبلح ، أك مف األكصاؼ المقترنة بيا كػالقكة كال
كالغضب كالغيظ ، كىذا األثر أمر طبيعي ؛ ألف " البيئة الجاىمية ىيػأت لمعػرب فػي ذلػؾ الكقػت ظركفنػا 
جعمتيـ يتنازعكف كيتشاحنكف كيتحػاربكف ، كقػد سػاعد عمػى ذلػؾ عامػؿه قػكمّّ جػدِّا ىػك عػدـ كجػكد سػمطة 

يث عنيػا كعػف أدكاتيػا لػذلؾ كثػرت الحػركب ، ككثػر الحػد (ُمركزية عامة يخضػع ليػا العػرب جميعنػا " )
 :  (ِ) كمختمؼ عناصرىا ، مف ذلؾ قكؿ أكس

 َوِجْئَنػػػا ِبَيػػػا َشػػػْيَباَء َذاَت َأِشػػػمَّةٍ 
 

 َلَيػػػا َعػػػاِرٌض ِفيػػػِو اْلَمِنيَّػػػُة َتْمَمػػػُع  
 

فقد كٌنى بقكلو : شيباء عف الكتيبة العظيمة التي كأنما يعمك أسػمحتيا بيػاض الحديػد ، كمػف ثػـ 
كىنػا نممػح قيمػة الكصػؼ الػداؿ عمػى المكصػكؼ المحػذكؼ ، ذلػؾ أف كممػة فيي كناية عف مكصكؼ ، 

شػػيباء تسػػتدعي كممػػة الشػػيب بػػداللتيا عمػػى اإلحػػراؽ الػػذم يتػػكاءـ ككصػػؼ الكتيبػػة العظيمػػة بالشػػيباء   
ألف أصؿ الشياب ىك شعمة النار ، كبذلؾ تككف الداللة الكنائية المجازية ىي المطركحػة فػي السػياؽ ، 

سػطحية التػي تشػير فييػا كممػة الشػيباء إلػى الكتيبػة التػي يعمكىػا بيػاض الحديػد   كقػد أكػد ليس الداللػة ال
   َؼ المنية كىي السيكؼ بالممعاف النص الداللة الكنائية في نيايتو عندما كص

كال تكػػكف الرمػػاح أداة فعالػػة فػػي الحػػركب إال بقػػكة مػػف يحمميػػا ، سػػكاء أكانػػت ىػػذه القػػكة معنكيػػة  
 : (ّ) ي ضخامة الجسـ كطكلو،  يقكؿ زىير، أك كانت شكمية ماثمة ف كالجرأة كالشجاعة

 ِإَذا َفزُِعػػػػػػوا َطػػػػػػػاُروا ِإَلػػػػػػى ُمْسػػػػػػػَتِغيِثِيـْ 
 

َمػػػػاِح ال ِضػػػػَعاٌؼ َوال ُعػػػػْزُؿ    ِطػػػَواَؿ الرِّ
 

فقكلػػو : طػػكاؿ الرمػػاح كنايػػة عػػف قػػكتيـ كشػػدتيـ فػػي المعػػارؾ ؛ ألف الػػرمح الطكيػػؿ ال يكػػاد يسػػتعممو إال 
مػؽ الشػديد القػكة ؛ كلػذلؾ البػد أف تكػكف الرمػاح كالػدركع كغيرىػا مػف األسػمحة محكمػة الصػنع الكامؿ الخ

  : (ْ)لتككف أعكف عمى تحقيؽ النصر ، يقكؿ كعب في مدح المياجريف 
ـ  اْلَعػػػػػػػرَاِنيِف َأْبَطػػػػػػػاٌؿ َلُبوُسػػػػػػػُيـُ   ُشػػػػػػػ

 

 ِمْف َنْسِم َداُوَد ِفي اْلَيْيَجا َسرَاِبيُؿ  
 

كالشػػػرؼ ، كيكنػػػي عػػػف ذلػػػؾ بػػػأنيـ شػػػـ العػػػرانيف ، كيمػػػدحيـ بالشػػػجاعة  فيػػػك يمػػػدحيـ بالسػػػيادة
الماثمة في ككف لبكسيـ مف الدركع المحكمػة الصػنع ، ككنػى عػف ذلػؾ بأنيػا مػف نسػج داكد ، كىػك نبػي 

( كىنػا يبػدك األثػر القرآنػي ٓا داكد عميو السبلـ نسبت إليو الػدركع ؛ ألنػو " أكؿ مػف سػردىا كحٌمقيػا " )
ػػا كػػاف أـ غيرىػػا   قػػاؿ ا عمػػى كعػػب فػػ ي قكلػػو : لىبػػكس كىػػك عنػػد العػػرب يطمػػؽ عمػػى السػػبلح كمػػو درعن

                                                 
  َـ  ُٖٓٗػ األنجمك المصرية  ُْ/ُد/ عمي الجندم : شعر الحرب في العصر الجاىمي  - ُ
  َ، أشمة : جمع شميؿ كىك الدرع القصيرة   ٖٓديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ّْزىير ص  شعر - ّ
   َ، شـ : جمع أشـ كىك السيد الكريـ ذك األنفة ، كالعرانيف : جمع عرنيف كىك األنؼ    ُِديكاف كعب ص  - ْ
  َ  ٓٓ/ُٕالطبرم : جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف ػ سابؽ ػ  - ٓ
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ـْ  ﴿ تعػػالى عػػف النبػػي داكد عميػػو السػػبلـ  ـْ َفَيػػْؿ َأنػػُت ػػْف َبْأِسػػُك ـْ ِلُتْحِصػػَنُكـ مِّ وَعمَّْمَنػػاُه َصػػْنَعَة َلُبػػوٍس لَُّكػػ
ذا كاف كعب قد نسب صنعة الدرك  [َٖ] األنبياء ﴾ َشاِكُروفَ  ع إلى داكد عميػو السػبلـ ، فػتف الحطيئػة كا 

 :  (ُ)ينسبيا إلى ابنو نبي ا سميماف عميو السبلـ ، كفي ذلؾ يقكؿ الحطيئة 

َمػػػػاُح َوِفيػػػػِو ُكػػػػؿ  َسػػػػاِبَغةٍ   ِفيػػػػِو الرِّ
 

 َجْداَلَء ُمْبَيَمٍة ِمْف ُصْنِع َسالَّـِ  
 

سب صناعتيا إلى نبي ا سميماف فالسابغة الجدالء كناية عف الدرع الطكيمة المحكمة النسج تين
عميػػو السػػبلـ ، كفػػي نسػػبة صػػنعة الػػدركع إلػػى نبػػي ا سػػميماف عميػػو السػػبلـ اسػػتدعاء ألبيػػو داكد عميػػو 
حكػػاـ جػػدليا ، كمػػا يسػػتدعي ذلػػؾ كصػػؼ ىػػذه الػػدركع  السػػبلـ ، كفيػػو إشػػارة إلػػى مػػدل قػػكة ىػػذه الػػدركع كا 

   َبالشرؼ كالقدسية التي يتحقؽ معيا النصر المؤزر 
كصػػػفة الغضػػػب كالغػػػيظ مػػػف الصػػػفات المقترنػػػة بػػػالحرب فػػػي البيئػػػة العربيػػػة القديمػػػة ، إذ كػػػاف  

العربػػي عنػػدما تسػػتثار حفيظتػػو يثػػكر كيغضػػب ، كيتخػػذ ذلػػؾ الغضػػب كالغػػيظ عمػػى المسػػتكل اإلبػػداعي 
 : (ِ)بعض الصكر الكنائية كالتي نراىا في قكؿ أكس 
ـْ َيْوًمػػػػا ِإَلػػػػى المَّْيػػػػِؿ   ِقػػػػْدُرَناَفَفػػػػاَرْت َلُيػػػػ

 

 َتُصؾ  َحرَاِبيَّ الظ ُيوِر َوَتْدَسػُع  
 

ففكراف القدر كناية عف الغضب كالغيظ ، كقػكة الجػيش التػي بػدت فػي انتصػاره ، كطعػف الميػزكميف فػي 
 : (ّ)ظيكرىـ ؛ ألنيـ فركا مف أماميـ ، كيقكؿ زىير 

 َفُقْمَنػػػا َيػػػا اَؿ َأْشػػػَجَع َلػػػْف َتُفوتُػػػوا
 

ـُ َوِمرْ    َجُمَنػػا َيفُػػوُر ِبَنْيػػِبُك
 

فقكلػػػو : مرجمنػػػا يفػػػكر كنايػػػة عػػػف الغضػػػب كالثػػػكرة عمػػػى آؿ أشػػػجع الػػػذم يحػػػاكلكف نيػػػب مػػػا لػػػدل زىيػػػر 
كممدكحيو ، كالكنايػة ىنػا أبمػغ مػف التصػريح لػك أنػو قػاؿ : نحػف غضػاب ؛ ألف فػكراف المرجػؿ يسػتدعي 

تػػكاءـ كتيديػػد ىػػؤالء القػػـك بمػػا إشػػعاؿ النػػار كمػػف ثمػػة اإلحػػراؽ المقتػػرف بػػالنيراف المشػػتعمة ، كىػػك ممػػا ي
  : (ْ) كيقكؿ كعب عف األنصار َيترتب عمى إغضابيـ زىيرنا كممدكحيو 

 َوالنَّػػػاِظِريَف ِبػػػَأْعُيٍف ُمْحَمػػػرَّةٍ 
 

 َكػػاْلَجْمِر َ ْيػػَر َكِميَمػػة اإِلْبَصػػاِر  
 

عػداء ، كمػا فقكلو : بأعيفو محمرة كناية عف الغضب حتى كأف الشرر يتطػاير منيػا ليقػع جمػرنا عمػى األ
ػػػا يترتػػػب عميػػػو ضػػػعؼ  يؤكػػد ىػػػذه الداللػػػة الكنائيػػػة نفيػػػو فػػػي نيايػػػة البيػػت أف يكػػػكف احمػػػرار العػػػيف مرضن

 :  (ٓ)اإلبصار ، كمف الصفات المقابمة لمقكة كالغضب الضعؼ الذم نجده في قكؿ الحطيئة 
 َمػػػػػػا َكػػػػػػػاَف َذْنِبػػػػػػػي َأْف َفمَّػػػػػػػْت َمَعػػػػػػػاِوَلُكـْ 

 

 َيا رَاِسػػػػػػػي ِمػػػػػػػْف ءِؿ أْلٍي َصػػػػػػػَفاٌة َأْصػػػػػػػمُ  
 

  َفقكلو : فمت معاكلكـ كناية عف ضعؼ المعاكؿ كىشاشتيا ؛ لعدـ قدرتيا عمى إصابة آؿ ألم 

                                                 
  َ  ُِٖالحطيئة  ص ديكاف  - ُ
  َ، تدسع : تدفع كتضرب   ٗٓديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ِْٔزىير ص  شعر - ّ
  َ  ّْديكاف كعب ص  - ْ
  َ ِٓديكاف الحطيئة ص  - ٓ
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 ػ المكاـر والمثالب :ٖ
الفخػػر أحػػد فنػػكف الشػػعر العربػػي، كىػػك" تمػػدح المػػرء بكػػـر الخػػبلؿ، كطيػػب الشػػمائؿ، كمباىاتػػو  

كمف بيف ما كػاف  (ُ) كاب في شعرىـ "بنفسو أك قبيمتو، كىك مف أخص صفات العرب، كمف أكسع األب
 : (ِ) الشعراء يتمدحكف بو نقاء العرض مف الدنس كالعيكب ، قاؿ أكس

 ُيَجػػرُِّد ِفػػي السِّػػْرَباِؿ َأْبػػَيَض َصػػاِرًما
 

 ُمِبيًنػا ِلَعػػْيِف النَّػػاِظِر اْلُمَتَوسِّػػـِ  
 

حسػف السػيرة التػي ينتفػي فكممة أبيض كناية عف نقاء العرض مف الدنس كالعيػكب ، كمػف ثمػة الشػرؼ ك 
 : (ّ)معيا اقتراؼ صاحبيا لمفكاحش ، يقكؿ أكس في ذلؾ 
 َوَلْسػػُت ِبػػَأْطَمِس الثَّػػْوَبْيِف ُيْصػػِبي

 

ـُ    َحِميَمتَػػُو ِإَذا َىَجػػَع النَِّيػػا
 

فنفػيي طيمسػػة الثػػكب كنايػػة عػػف عػدـ اقترافػػو الفػػكاحش؛ ألف الطمسػػة ممػػا يعػيف عمػػى التخفػػي بالميػػؿ، كمػػف 
عميػػو مقارفػػة الفاحشػػة، كلػػذلؾ كػػاف نفييػػا عػػف الثػػكب مسػػتدعينا كصػػفو بػػالمكف األبػػيض؛ ألنػػو ثمػػة يسػػيؿ 

 : (ْ)كقاؿ زىيرَيمكف أف ينـ عميو لك أنو ىَـّ بارتكاب الفاحشة عندما ييجع النياـ 
 َوَأْبػػػَيَض َفيَّػػػاٍض َيػػػَداُه َ َماَمػػػةٌ 

 

 َعَمى ُمْعَتِفيِو َمػا ُتِغػب  َفَواِضػُمْو  
 

 : (ٓ)ي صدر البيت كناية عف نقائو مف العيكب ، كقاؿ الحطيئة فكممة أبيض ف
 وَف َواَل َتِبيػػػػػػػػػاَل َيْفَشمُ 

 

ـْ   ـُ اْلَخػػَواِط  ػػػُت َعَمػػى ُأُنػػوِفِي
 

: كال تبيت عمى أنكفيـ الخكاطـ كناية عف عدـ المـؤ كالعار، كالخكاطـ كؿ ما يكضع عمى األنؼ  فقكلو
ألنيػػا منػػاط العػزة كالكبريػػاء، كمػػف المثالػػب التػػي صػػكركىا كنائيِّػػا عػػدـ  فيخطمػو، كقػػد اسػػتخدـ األنػػؼ ىنػػا

 : (ٔ)الكفاء بالعيكد ، أك عدـ الحفاظ عمييا   كىي ما تستدعي مثمبة الغدر ، قاؿ أكس
ـْ   َفػػػػػِ نِّي رََأْيػػػػػُت النَّػػػػػاَس ِإالَّ َأَقمَُّيػػػػػ

 

 ِخَفاَؼ اْلُعُيوِد ُيْكِثػُروَف التَّػَنق اَل  
 

لعيكد كناية عف عدـ الحفاظ عمييا ، فضبلن عف عدـ الكفاء بيا ، كجاء قكلو : يكثركف فقكلو : خفاؼ ا
التػػػنقبل لتأكيػػػد ىػػػذه الداللػػػة الكنائيػػػة ، فالرجػػػؿ الػػػذم ال يحفػػػظ العيػػػكد كال يفػػػي بيػػػا يسػػػيؿ عميػػػو التحػػػكؿ 

     َكالتغير مف حاؿ إلى أخرل 
لػػى جانػػب مػػا سػػبؽ مػػف الكنايػػات التػػي دارت فػػي فمػػؾ الكػػـر   ، كالحػػرب كتػػداعياتيا ، كالمكػػاـر كا 

كالمثالب نجد عددنا مف الكنايات التي عبرت عف دالالت أخرل منيا التعبير عػف النػدـ بعػض األصػابع 
 : (ٕ) كالذم نجده في قكؿ أكس

 َفَعػػػػضَّ ِبِ ْبَيػػػػاـِ اْلَيِمػػػػيِف َنَداَمػػػػةً 
 

ػػػُو َوْىػػػَو اَلِىػػػُؼ    َوَليَّػػػَؼ ِسػػػر ا ُأمَّ
 

                                                 
 َـ ػ دار الكتاب المبناني ػ بيركت  ُّٕٗ/ِػ ط ِِٕد/ محمد عبد المنعـ خفاجي : الشعر الجاىمي ص  - ُ
  َ ُُٖديكاف أكس ص  - ِ
  َ  ُُٓالسابؽ ص  - ّ
  َ  ٓٓزىير ص  شعر - ْ
  َ  ِْٔديكاف الحطيئة ص  - ٓ
  َ  ُٗديكاف أكس ص  - ٔ
  َ  ِٕديكاف أكس ص  - ٕ
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يف كناية عف الندـ، كقػد أكػد الشػاعر ىػذه الداللػة بكممػة ندامػة، كمػف ثمػة يكػكف فقكلو: عض بتبياـ اليم
الفعؿ نفسو: عض اإلبياـ داال عمى ىذا المعنى الذم يفيد مع الندـ التحير كالقمؽ الذم يجعمو ال يػدرم 

 ( :ُ) ما يفعؿ، فيمجأ إلى عض إبياـ يده، كىك ما نجده عند كعب في قكلو
 َيػػػػػػػػَدْيِف َتَنػػػػػػػػد ًماَيَعػػػػػػػػض  ِبِ ْبَيػػػػػػػػاـِ الْ 

 

ـُ   ػػػػػػػػُو َوْىػػػػػػػػَو َنػػػػػػػػاِد  َوَليَّػػػػػػػػَؼ ِسػػػػػػػػرًا ُأمَّ
 

كنجد الكناية ىنا أشد كقعنا في التعبيػر عػف النػدـ مػف خػبلؿ مظيػريف لغػكييف أكليمػا: أنػو جعػؿ 
النػادـ يعػػض إبيػامي يديػػو جميعنػا، كلػػيس اليمػػيف كمػا عنػػد أكس، كثانييمػا التكػػرار الػداللي المفظػػي الػػذم 

   َالكناية عمى الندـ، كتكرار مادة ندـ في نياية الصدر كنياية العجز  نجده في داللة

كيكشؼ الحطيئة عػف سػبب سػكء عبلقتػو بالزبرقػاف بػف بػدر ، كالػدكاعي التػي دفعتػو ألف يحمػؿ  
 ( :ِعميو ىذه الحممة اليجائية الشديدة ، فيقكؿ )

 َتَولَّْيػػُت اَل ءَسػػى َعَمػػى َناِئػػِؿ اْمػػِر ٍ 
 

 َعنِّي َوَقمَّْت َأَواِصػُرْه َطَوى َكْشَحُو  
 

فمػػف ىػػذه األسػػباب التػػي دفعتػػو إلػػى عػػدـ انتظػػار عطػػاء الزبرقػػاف كعػػدـ األسػػى عميػػو أف الزبرقػػاف طػػكل 
كشػػحو، كتمػػؾ كنايػػة عػػف إعراضػػو عنػػو كتركػػو دكف عطػػػاء، كترتػػب عمػػى ىػػذا اإلعػػراض أنػػو لػػـ يتػػػرؾ 

 ( :ّير عف القبر )كيقكؿ زى َلمحطيئة أية آصرة تربطو بو أك تجعمو يبقي عميو 
 َأرَاِنػػي ِإَذا َمػػا ِبػػت  ِبػػت  َعَمػػى َىػػًوى
 ِإَلػػػى ُحْفػػػَرٍة ُأْىػػػَدى ِإَلْيَيػػػا ُمِقيَمػػػةٍ 

 

 َوَأنِّػػي ِإَذا َأْصػػَبْحُت َأْصػػَبْحُت َ اِدَيػػا 
  َيُحػػػػث  ِإَلْيَيػػػػا َسػػػػاِئٌؽ ِمػػػػْف َورَاِئَيػػػػا

 

الثػرل كتمػؾ داللػة المػكت التػي عبػر  فقد كٌنى عف القبر بأنو حفرة ، كالحفر يستدعي الخفػاء بػيف طيػات
 ( :ْعنيا كعب بصكرة أخرل يقكؿ فييا )

ـْ َيْنَفْعػػػػػَؾ َحي ػػػػػا َفَنْفُعػػػػػوُ   ِإَذا اْلَمػػػػْرُء َلػػػػػ
 

ػػػػػػَفاِئُم   ػػػػػػْت َعَمْيػػػػػػِو الصَّ  َقِميػػػػػػٌؿ ِإَذا ُرصَّ
 

ة ىػي فقكلو : ريصت عميو الصفائح كناية عف القبر الذم يستدعي المكت كالػدفف ، كىػذه الداللػة الكنائيػ
 َما يؤكدىا السياؽ ألف انعداـ نفع المرء في حياتو يؤكد عدـ نفعو بعد مكتو  

كفػػي ضػػكء مػػا سػػبؽ يمكػػف أف ييػػدرؾ أثػػر الصػػكرة الكنائيػػة فػػي التعبيػػر عػػف الداللػػة المطركحػػة    
تمؾ الداللػة الممفعػة بشػيء مػف اإلخفػاء الػذم يكػكف أبمػغ مػف التصػريح، كآكػد فػي تثبيػت الداللػة الرابطػة 

ف المتمقػػي كالػػنص كالمبػػدع بربػػاط تكاصػػمي يػػؤدم إلػػى ثػػراء المعنػػى كقػػكة الػػنص كحيكيتػػو التػػي تجعمػػو بػػي
        َقادرنا عمى استيعاب الداللة الشكمية ، كالداللة العميقة المرادة مف المبدع 

                                                 
  َ  َُْديكاف كعب ص  - ُ
  َ  ِٓديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ  ُٗٔ -ُٖٔزىير ص  شعر - ّ
  َ  ُٖٓديكاف كعب ص  - ْ
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 المبحث الثاني : الصورة الكمية : 
 مدخػػػػػػػػػػؿ :

لسػػابؽ عنػػد أنماطياالجزئيػػة، إذ اتكػػأت فػػي بنيتيػػا كقفػػت دراسػػة الصػػكرة الشػػعرية فػػي المبحػػث ا 
عمػػػى العناصػػػر المغكيػػػة الظػػػاىرة كىػػػي أدكات التشػػػبيو ظػػػاىرة كانػػػت أك خفيػػػة كمػػػا فػػػي التشػػػبيو البميػػػػغ 
كاالسػػتعارة، كمػػا اتكػػأت عمػػى مبلحظػػة العبلقػػة بػػيف الػػدالالت التػػي تنتجيػػا الصػػكرة، كقػػد رأيناىػػا عبلقػػة 

النظرة الجزئية ليا أىميتيا البحثية؛ ألنيا تكشؼ عف أساليب الشػعراء  التبلـز في الصكرة الكنائية، كىذه
فػػي بنػػاء صػػكرىـ، كمػػا أف ليػػا أىميػػة كبيػػرة كػػذلؾ عنػػد دراسػػة الصػػكرة الكميػػة  ألف الصػػكر الجزئيػػة ال 
نما تككف مفرداتيا كجزئياتيا التي تتضاـ مع بعضيا لترسـ الصػكرة الكميػة  تختفي مف الصكر الكمية ، كا 

كف " أشبو بمكحة كبيرة تضـ داخميا صكرنا صغيرة ال تستقؿ بنفسيا ، كلكنيا تككف جزئيػات ىػذه التي تك
  َ(  ُالمكحة الكبرل " )

ذا كانػػػت الصػػػكرة الجزئيػػػة قػػػد عمػػػدت إلػػػى تفكيػػػؾ البنيػػػة الكميػػػة لمػػػنص إلػػػى جزئيػػػات صػػػغيرة   كا 
ف الػنص ، فػتف الصػكرة الكميػة استدعت أف تككف النظرة إلييػا جزئيػة ال تكػاد تجػاكز البيػت أك البيتػيف مػ

تعمد إلى دراسػة الػنص فػي بنيتػو الكبػرل التػي تتجسػد مػف النظػرة الكميػة التػي ال تحػاكؿ تفكيػؾ الػنص ، 
نمػػا تحػػاكؿ تجميػػع أجزائػػو ، كالبحػػث عػػف عناصػػر التػػرابط فيمػػا بينيػػا ؛ ألف الصػػكرة الكميػػة " لكحػػات  كا 

يفػة بنائيػة بعينيػا ، إذ تتحػكؿ إلػى لبنػات فػي ىػذا متكاممة تؤدم فييا ىػذه الصػكر التشػبييية الجزئيػة كظ
البناء التصػكيرم المتكامػؿ ، أك ىػذه المكحػة الممتػدة عمػى مسػاحة زمنيػة كمكانيػة كاسػعة ، كىػي لكحػات 
ا بصػػػكرة  يبنييػػا الشػػػعراء عػػادة مػػػف خػػػبلؿ قػػص األحػػػداث كحكايػػػة المكاقػػؼ ، كىػػػك مػػػا ييعػػرؼ اصػػػطبلحن

لذم يقكـ الشاعر برصده مستغرقنا مجمكعة مف األبيات يسكدىا ( الكاحد اِالحدث أك صكرة المكقؼ " )
إحسػػاس كاحػػد تجسػػده األلفػػاظ كالعبػػارات لينػػتج مػػف ذلػػؾ كمػػو مػػا ييعػػرؼ بالكحػػدة العضػػكية التػػي تظيػػر 

  َ( ّكضكح في األسمكب القصصي )ب
 كلػػػـ يكػػػف األسػػػمكب القصصػػػي بػػػاألمر الجديػػػد عمػػػى األدبيػػػات العربيػػػة القديمػػػة، إذ قػػػد لجػػػأ إليػػػو 

المبدعكف؛ بغية تصكير تجاربيـ التي مركا بيا كعايشكىا؛ ألنيػـ كجػدكىا أقػدر مػف غيرىػا عمػى التعبيػر 
عػػف ىػػذه التجػػارب، كمػػف يتتبػػع األدب العربػػي القػػديـ شػػعرنا كنثػػرنا يتأكػػد لديػػو " أف كجػػكد القصػػة العربيػػة 

صص الشعرية في الجاىمية ( كقد ذكر األستاذ عمي النجدم ناصؼ أف القْالقديمة كاقع ال مراء فيو " )
كاإلسبلـ تعرض " صكرنا شتى مف حياة أىؿ الجاىميػة كألكاننػا متعػددة مػف المشػاعر كاالنفعػاالت البشػرية 
يعرضيا طائفػة مػف الشػعراء نبتػت فػي بيئػات مختمفػة ، كنشػأت فػي ظػركؼ كعمػى أحػكاؿ متفاكتػة كلكػؿٍّ 

و الذىنيػػة، كخصػػائص شخصػػيتو الفنيػػة أسػػمكب متميػػز فػػي التعبيػػر كالتصػػكير، يختمػػؼ بػػاختبلؼ مكاىبػػ
                                                 

    َـ ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ُٕٖٗ/ُػ ط ُْٕي شعر المتنبي ص د/ صبلح عبد الحافظ : الصنعة الفنية ف - ُ
  َ  ِٖٕ -ِٕٕد/ إبراىيـ عبد الرحمف محمد : الشعر الجاىمي : قضاياه المكضكعية كالفنية ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  ِْٗد/ محمد غنيمي ىبلؿ : النقد األدبي الحديث ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َـ ػ األنجمك المصرية ُّٕٗ/ُػ ط ٕٓالعربي القديـ ص  د/ محمكد ذىني : القصة في األدب - ْ
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( ممػػػا يعنػػػي أف المجػػػكء إلػػػى الصػػػكرة ُالتػػػي تشػػػاركت فػػػي صػػػنعيا بيئتػػػو كظػػػركؼ حياتػػػو مػػػف حكلػػػو ")
، إنمػػا كانػػت كاحػػدة مػػف األنمػػاط التصػػكيرية  القصصػػية بمػػا تحكيػػو مػػف عناصػػر دراميػػة كصػػراع ممحمػػيٍّ

بيعة البيئة العربية التي كانت تزخر بػألكاف التي لجأ إلييا القدامى، كلعمنا نرجح ىذا المجكء مف خبلؿ ط
مػػف الصػػراع بػػيف اإلنسػػاف كاإلنسػػاف، أك بينػػو كبػػيف الحيػػكاف الػػذم اتخػػذه فػػي كثيػػر مػػف الصػػكر معػػادالن 
مكضكعيِّا لو، كقد يككف ىذا الصراع بيف اإلنساف كبيف بعض مظاىر الطبيعة القاسية، ككذلؾ الصراع 

ذلؾ كمػو كيتػأثر بػو؛ كلػذلؾ أبػى الشػاعر القػديـ إال أف يعرضػو فػي بيف الحيكاف كالحيكاف، كقد كاف يرل 
ػػا تعبيريِّػػا صػػادقنا يمػػتحـ بيػػذا الصػػراع، أك يكشػػؼ عػػف طبائعػػو ") كذلػػؾ  (ِأسػػمكب قصصػػيٍّ ييعػػد" نمكذجن

 َعمى النحك الذم يبرز في صكر الحيكاف التي عمد الشعراء إلى تصكيرىا بيذا األسمكب 
لػى جانػب الصػػكرة القصصػية ال تػي تتخػػذ مػف البنيػة الدراميػػة كسػيمة فنيػة يعػػرض فييػا الشػػاعر كا 

المكقؼ أك الحدث الذم يعيشو نجد الصكرة الكصفية التي يعتمد فييا عمى الكصؼ المباشر لممنظر أك 
المكضػػػكع الػػػذم تقػػػع عميػػػو عينػػػو، فالكصػػػؼ كمػػػا قػػػاؿ قدامػػػة ىػػػك" ذكػػػر الشػػػيء بمػػػا فيػػػو مػػػف األحػػػكاؿ 

لشػػعراء إنمػػا يقػػع عمػػى األشػػياء المركبػػة مػػف ضػػركب المعػػاني كػػاف كالييئػػات، كلمػػا كػػاف أكثػػر كصػػؼ ا
أحسنيـ كصفنا مىف أتى في شعره بأكثر المعاني التػي المكصػكؼ مركػب منيػا، ثػـ بأظيرىػا فيػو كأكالىػا، 

  َ(  ّحتى يحكيو بشعره، كيمثمو لمحس بنعتو ")
" الشعر إال أقمو راجع كىذا الكصؼ ييعد أكسع أبكاب الشعر العربي ، فقد قاؿ ابف رشيؽ : إف" 

( الػذم ييعػد أثػرنا مػف آثػار البيئػة العربيػة عمػى إنسػانيا الػذم يجػد كػؿ شػيء أمامػو ْإلى باب الكصؼ " )
ا ؛ كألنو " نزعة فطرية مبلزمة لطبيعة الذات اإلنسانية بيا يكتشػؼ اإلنسػاف العػالـ " ) ( المحػيط ٓكاضحن

الكصػفية التػي عمػد إلييػا الشػعراء القػدامى ، فػأخرجكا  بو ، فقد رأينا احتفاؿ الشػعر العربػي بيػذه الصػكر
لكحات فنية مزجكا فييا بيف فف الشعر كفف الرسػـ ، بحيػث بػدت المكحػة الكصػفية الشػعرية ككأنيػا لكحػة 

 َفنية تمكج بعناصر الحركة كالمكف كالصكت 
لػػػى جانػػػب ذلػػػؾ كجػػػدنا التػػػداخؿ بػػػيف الصػػػكرتيف: الكصػػػفية ك القصصػػػية، فقػػػد لجػػػأ الشػػػعرا ء كا 

لمكصؼ" في أعماليـ القصصية، كأسسكا عميو نمك األحػداث فييػا كتطػكر المكاقػؼ، كبنػكا عميػو الحركػة 
  َتحميؿ نماذج الصكرة القصصية   ( كذلؾ ما سيكشؼ عنؤالقصصية الدرامية ")

 
                                                 

  َ ػ نيضة مصر ُُ -َُعمي النجدم ناصؼ : القصة في الشعر العربي إلى أكائؿ القرف الثاني اليجرم ص  - ُ
  َـ  ُٖٖٗػ دار الثقافة ػ القاىرة  ُٓد/ مٌي يكسؼ خميؼ : العناصر القصصية في الشعر الجاىمي ص  - ِ
  َ  ُُٖجعفر : نقد الشعر ػ سابؽ ػ ص  قدامة بف - ّ
  َ  ِْٗ/ِابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ  - ْ
  المؤسسة الجامعية -ُِٖٗ/ُط -ِّد/ ساسيف عساؼ : الصكرة الشعرية كنماذجيا في إبداع أبي نكاس ص  - ٓ
  َ ُّد/ عمي أحمد الخطيب : فف الكصؼ في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
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 أواًل : الصورة القصصية : 

نػػكع الحيػػكاف التػػي مثػػؿ الحيػػكاف العربػػي محػػكر ىػػذه الصػػكرة عنػػد الشػػعراء األربعػػة، فقػػد بػػدت أ 
أداركا عمييػػػا صػػػكرىـ القصصػػػية فػػػي صػػػكرة مأزكمػػػة تتعػػػدد أسػػػباب أزمتيػػػا كتتنػػػكع مظاىرىػػػا، كبعضػػػيا 
يكشػػؼ عػػف األصػػداء النفسػػية لمشػػاعر الػػذم يقػػكـ برصػػد الصػػكرة، كبعضػػيا يقنػػع بالحػػديث عػػف الحيػػكاف 

قػة كالثػكر الكحشػي، مصكرنا األزمة أك المكقؼ الذم يمر بػو مػف خػبلؿ األسػمكب القصصػي، ككانػت النا
 َكحمار الكحش أىـ العناصر الحيكانية الممثمة ليذا النمط التصكيرم 

 ػ بيف الذات المأزومة والذات الشاعرة :ٔ
الحديث عف الناقة كمكانتيا في الشعر العربي القديـ ، كفي حياة العرب عامة كالشعراء خاصػة  

، كقػػد تنكعػػت الصػػكرة الشػػعرية التػػي رسػػميا  أمػػر ال يختمػػؼ عميػػو باحػػث ال فػػي القػػديـ كال فػػي الحػػديث
الشػػعراء لمناقػػة فػػي شػػعرىـ ، كاتخػػذت بعػػض السػػمات ، منيػػا تصػػكير أكس بػػف حجػػر لناقتػػو فػػي صػػكرة 
مأزكمػػة قػػد تعػػددت فييػػا أسػػباب األزمػػة ، بػػرغـ أف األسػػاس الػػذم بنػػى عميػػو الصػػكرة ىػػك كصػػفيا بػػالقكة 

 ( :ُو )كالصبلبة كالسرعة التي بيا يستطيع أف ينجز حاجات

 َوَقػػػػْد ُتاَلِفػػػػي ِبػػػػَي اْلَحاَجػػػػاِت َناِجَيػػػػةٌ 
 ُتَسػػػػاِقُط اْلَمْشػػػػَي َأْفَناًنػػػػا ِإَذا َ ِضػػػػَبتْ 
َنػػػػةٍ   َحػػػػْرٌؼ َأُخوَىػػػػا َأُبوَىػػػػا ِمػػػػْف ُمَيجَّ
 َوَقػػْد ثَػػَوْت ِنْصػػَؼ َحػػْوٍؿ َأْشػػُيرًا ُجػػُدًدا

 

 َوْجَنػػاُء اَلِحَقػػُة الػػرِّْجَمْيِف َعْيُسػػورُ  
ػػػْت َعَمػػػى ُركْ   َباِنَيػػػا اْلُكػػػورُ ِإَذا أََلحَّ

َيػػػػا َخاُلَيػػػػا َوْجَنػػػػاُء ِمْئِشػػػػيرُ   َوَعم 
 َيْسِفي َعَمى َرْحِمَيا ِباْلِحيَرِة اْلُمورُ 

 

فقػػػد عػػػرض أكس فػػػي ىػػػذه المكحػػػة صػػػكرة كصػػػفية لناقتػػػو تناكلػػػت الخػػػارج كالػػػداخؿ معنػػػا ، فيػػػي سػػػريعة 
تنيػا تػأتي مػف المشػي أصابتيا السػرعة بالضػمكر رغػـ غمػظ كجنتييػا كضػخامتيا ، كىػي إذا غضػبت ، ف

ضركبنا مختمفة ، كليا نسب مختمط ، إذ تنتمي ألـ ضربيا أبكىا فجاءت بكلديف ىما أخكاىا ألبييا ، ثـ 
ضػػرب أحػػدىما أمػػو فجػػاءت بناقػػة أكس ىػػذه الحػػرؼ التػػي تشػػبو حػػرؼ الجبػػؿ مػػف ضػػخامتيا   فأبكىػػا 

ميػا ، كيبػدك أف اإلصػرار عمػى ىػذه أخكىا ألميا ، كأخكه اآلخر عميا ألبييا ، كخاليا فػي اآلف عينػو أل
العبلقة النسبية المختمطة إنما لذكر أصالتيا ، كقد أقامت في مبركيا ستة أشير كاممة لـ تبرحو ، حتى 

  َإف التراب الدقيؽ قد غطى رحميا 
كيتخذ أكس مف ىذه الصكرة الكصفية تمييدنا لسرد قصػتيا التػي بػدت فييػا مأزكمػة ، ككػأف كػؿ  

 مف أزمتيا التي بدأت مع مقاميا تمؾ األشير الستة التامة  : شيء حكليا يزيد
ـْ َتْجػػػَرْب َوَبػػػاَع َلَيػػػا  َوَقاَرَفػػػْت َوْىػػػَي َلػػػ
ػػػػػُر ِمْنَيػػػػػا َبْعػػػػػَد ِكػػػػػْدَنِتَيا  َأْبَقػػػػػى التََّيج 
 ُتْمِقػػػػػي اْلِجػػػػػرَاَف َوَتْقَمػػػػػْوِلي ِإَذا َبَرَكػػػػػتْ 

 َصػػػػاِفِص ِبػػػػالن ِميِّ ِسْفِسػػػػيرُ ِمػػػػَف اْلفَ  
 ِمػػَف اْلَمَحاَلػػِة َمػػا َيْشػػَغى ِبػػِو اْلُكػػورُ 
 َكَمػػػػػا َتَيسَّػػػػػَر ِلمنَّْفػػػػػِر اْلَمَيػػػػػا الن ػػػػػورُ 

                                                 
، كجناء : شديدة ، الحقة الرجميف : ضامرة ، عيسكر : شديدة لـ تركض ، أفناف : أنكاع   مئشير  ُْ -َْ ديكاف أكس ص - ُ

  َ: بًطرة ، ثكت : أقامت ، جدد : تامة ، المكر : التراب  
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 َكػػػػػَأفَّ ِىػػػػػر ا َجِنيًبػػػػػا َتْحػػػػػَت ُ ْرَضػػػػػِتَيا
 

 (ُ)َوْصػػَطؾَّ ِديػػٌؾ ِبِرْجَمْيَيػػا َوِخْنِزيػػُر 
 

ذا كانت إرىاصات أزمتيا قد بدت مع سرعتيا ىػذه كمػا تركتػو عمييػا مػف اليػزاؿ كالضػمكر ، فػتف نػك  ع كا 
ػا رديئنػا مػف طعػاـ الرطبػة  الطعاـ المقدـ ليا قد أعػاف عمػى تجسػيد ىػذه األزمػة ، فقػد قػدـ ليػا الخػادـ نكعن
الريفي الذم لـ تألفو ، كمع سكء الطعػاـ فػي ىػذا المكػاف ، فقػد كػاد الجػرب يصػيبيا لشػيرة المكػاف بػو ، 

عػكف عمػى تأكيػد أزمتيػا ، كلك مكثت أكثر مف ذلؾ ألصابيا الجرب ، فمجأت إلػى اليػرب منػو بمػا ىػك أ
إذ لجػػأت ، أك ألجأىػػا الخػػػادـ إلػػى السػػير فػػػي اليػػاجرة ، كلػػـ يكػػػف ىػػذا السػػير بأحسػػػف حػػاالن مػػف مكثيػػػا 
صػابتيا بػػالجرب ؛ ألف السػػير فػي اليػػاجرة أصػػابيا بػاليزاؿ ، كأنحػػؿ ظيرىػػا حتػى إف الرحػػؿ لػػـ يسػػتقر  كا 

البارزة مف اليػزاؿ يضػنييا كيؤذييػا ، كىػذه  عميو بؿ ألقتو مف عمى ظيرىا ؛ ألنو باحتكاكو بفقار ظيرىا
  َصكرة أخرل مف صكر أزمتيا 

كثـ أمر آخر تعاكف عمى إبراز ىذه األزمة كىك كجكد بعض الحيكانات التػي لػـ تتركيػا كشػأنيا 
كعمػة ذلػؾ أف الشػعراء " كػانكا ال  (ِ، فيذا الير الجنيب يغرس مخالبو تحت حزاـ رحميػا فيزيػدىا نفػكرنا )

( كقػػػد أبػػػاف ّ)رفػػػو ، كذلػػػؾ أشػػػد لنفارىػػػا كجزعيػػػا "فػػػي البػػػكادم إال قمػػػيبلن ، فكانػػػت إبميػػػـ ال تعيتخذكنػػػو 
ذا كصفكا الناقة بأنيا ركاع شديدة التفزع لفرط نشاطيا كمرحيا  كصفكىا  ا بقكلو : " كا  الجاحظ ذلؾ أيضن

ض بالنػػاب كالخمػػػش بػػأف ىػػرِّا قػػػد نىٌيػػب فػػػي دفّْيػػا ، كأكثػػر مػػػا يػػذكركف فػػػي ذلػػؾ اليػػٌر ؛ ألنػػػو يجمػػع العػػػ
لػػػى جانػػػب اليػػػر نجػػػد الػػػديؾ كالخنزيػػػر يحتكػػػاف بجمػػػدىا المجػػػركح ممػػػا يزيػػػد مػػػف فزعيػػػا  (ْبالمخالػػػب ) كا 

 كيجسد أزمتيا التي ينمييا الشاعر كيصؿ بيا إلى ذركتيا عندما ييدخؿ الثكر في صكرة الناقة :
 َكَأنََّيػػػػػػػػا ُذو ُوُشػػػػػػػػوـٍ َبػػػػػػػػْيَف َمْأِفَقػػػػػػػػةٍ 

 ْف َبِنػػػي َأَسػػػدٍ َأَحػػػسَّ َرْكػػػَز َقِنػػػيٍص ِمػػػ
 َيْسَعى ِبُغْضػٍؼ َكَأْمثَػاِؿ اْلَحَصػى ِزَمًعػا
 َحتَّػػػى ُأِشػػػبَّ َلُيػػػفَّ الثَّػػػْوُر ِمػػػْف َكثَػػػبٍ 
 َولَّػػػػػى ُمِجػػػػػد ا َوَأْزَمْعػػػػػَف المََّحػػػػػاَؽ ِبػػػػػوِ 
 َحتَّػػػػػػػػى ِإَذا ُقْمػػػػػػػػُت َناَلْتػػػػػػػػُو َأَواِئُمَيػػػػػػػػا
ـْ َيْفَشػػػػػْؿ ُيَياِرُشػػػػػَيا  َكػػػػػرَّ َعَمْيَيػػػػػا َوَلػػػػػ

 يٍؽ َحػػػػػػػػػد ُه َسػػػػػػػػػِمبٌ َفَشػػػػػػػػػكََّيا ِبػػػػػػػػػَذلِ 
َـّ اْسػػػػػػَتَمرَّ ُيَبػػػػػػاِري ِظمَّػػػػػػُو َجػػػػػػِذالً   ثُػػػػػػ

 

 َواْلُقْطُقَطاَنػػػػػػِة َواْلُبْرُعػػػػػػوـِ َمػػػػػػْذُعورُ  
 َفاْنَصػػاَع ُمْنَثِوًيػػا َواْلَخْطػػُو َمْقُصػػورُ 
 َكػػػػػَأفَّ َأْحَناَكَيػػػػػا الس ػػػػػْفَمى َم ِشػػػػػيرُ 
ـْ َيػػػػْدُروا ِبَمػػػػا ِثيػػػػُروا  َفَأْرَسػػػػُموُىفَّ َلػػػػ

َنػػػػػػػػػػػػاِبيرُ َكػػػػػػػػػػػػَأنَُّيفَّ ِبجَ   ْنَبْيػػػػػػػػػػػػِو الزَّ
ْتػػػػػػػُو اْلَمثَػػػػػػػاِبيرُ   َوَلػػػػػػػْو َيَشػػػػػػػاُء َلَنجَّ
 َكَأنَّػػػػػػػػػػػػُو ِبتَػػػػػػػػػػػػَواِليِيفَّ َمْسػػػػػػػػػػػػُرورُ 
 َكَأنَّػػػػػػػُو ِحػػػػػػػيَف َيْعمُػػػػػػػوُىفَّ َمْوتُػػػػػػػور

  (ٓ)َكػَأنَّػػُو َمْرُزَباٌف َفػاَز  َمْحُبوُر 

                                                 
الكػكر :  ، سفسير : الخادـ ، التيجر : السير في الياجرة   كػدنتيا : شػحميا ، المحالػة : الظيػر ، ِْ -ُْديكاف أكس ص  - ُ

   َالرحؿ ، يشغى : يرتفع ، الجراف : مقدمة العنؽ ، ، النفر : النفار كاليرب ، غرضتيا : حزاـ الرحؿ 
ـ المجمػػػس ُٔٗٗمػػارسَِٕسمسػػمة عػػالـ المعرفػػة ع/ َُِ -ََِد/ كىػػب أحمػػد ركميػػة : شػػعرنا القػػديـ كالنقػػػد الجديػػد ص  - ِ

  َالكطني لمثقافة كالفنكف كاآلداب ػ الككيت 
  َ  ـ عالـ الكتب ُْٖٗ// ِط – ّْٗ -ّْٖحمكدم القيسي : الطبيعة في الشعر الجاىمي ص نكرم / د - ّ
  َ، الركاع ىك شدة الفزع ، نٌيب : عض بنابو ، دفيا : جنبيا  ِّٕ/ٓالجاحظ : الحيكاف ػ سابؽ ػ  - ْ
زمع : السير بػبطء مآشػير : مناشػير ، ركز : صكت خافت ، منثكيا : مكلينا ، غضؼ : كبلب ، ال ّْ -ِْديكاف أكس ص  - ٓ

  َ، أشب : أتيح ، المثابير : المثابرة ، ييارشيا : يناكشيا ، الذليؽ : الحاد 



 

231 

تػي تنتقػؿ فييػا حػدة كلـ يكف دخكؿ الثكر في ىذه الصكرة القصصػية إال تجسػيدنا لحػدة األزمػة ال  
الصػػػراع مػػػف الناقػػػة كاليػػػر كالػػػديؾ كالخنزيػػػر، إلػػػى الصػػػراع بػػػيف الحيػػػاة كالمػػػكت  يمثميمػػػا الثػػػكر ككػػػبلب 

الدالػة عمػى قػكة التشػابو بينيمػا، ثػـ تناسػى كػأفَّ الصيد، لقد جاء أكس بالثكر مشبينا بو لمناقة مػف خػبلؿ 
ػػا كأخػػذ يعػػرض قصػػة الثػػكر كصػػراعو مػػع الكػػبلب  فػػي شػػيء مػػف الرمزيػػة المكضػػكعية التػػي المشػػبو تمامن

يعمػد فييػا إلػى" إطالػة الكػػبلـ عػف المشػبو بػو، ككأنػػو نسػي أنػو إنمػا كػػاف كسػيمة لتكضػيح المشػبو/ الناقػػة 
( في السػرعة كالصػبلبة، بيػد أنػو أراد أف يعػرض ليػذه المكازنػة فػي إطػار قصصػي يتكػ  ُبمكازنتو بو ")

ف الصكر المكركرة في الشعر العربي إذ نػرل فييػا أف " عمى قضية الصراع بيف الحياة كالمكت، كىي م
( الذم يتغمػب عمييػا بقػرنيف حػاديف كأنػو إنسػاف مكتػكر، كمػف ِالثكر ينشد النجاة كالكبلب تنشد الثكر ")

ثـ يتحقؽ لػو النصػر كيفػكز بالنجػاة ، كيفػرح بيػا فرحػة الفػارس الشػجاع المرزبػاف قػد انتصػر فػي معركػة 
  َحامية الكطيس  

أف دخػػكؿ الثػػكر فػػي ىػػذه المكحػػة كالتفصػػيؿ الكصػػفي لصػػكرتو مػػف خػػبلؿ ازدحػػاـ الصػػكرة عمػػى  
بالتشػػػػبييات كانتصػػػػاره فػػػػي ىػػػػذه المعركػػػػة يثيػػػػر أمػػػػريف متػػػػراتبيف أكليمػػػػا : أف ىػػػػذه الصػػػػكرة تؤكػػػػد عمػػػػى 
خاصػػتيف فنيتػػيف اتسػػـ بيمػػا شػػعر أكس أكالىمػػا " كلعػػو بتفصػػيؿ صػػكره كالعنايػػة بكػػؿ فييػػا ، ثػػـ كقكفػػو 

كثانيتيما : أف انتصار الثكر عمػى الكػبلب الممثمػة لمشػر أك المػكت  (ّحيكاف كاالنتصار لو " )بجانب ال
ػػػا عنػػػد السػػػكمرييف كاآلشػػػكرييف  يسػػػتدعي التكظيػػػؼ الرمػػػزم األسػػػطكرم لمثػػػكر الػػػذم كػػػاف معبػػػكدنا مقدسن

د الػديني القػديـ ( كبنػاءن عمػى ىػذا المعتقػْكالسامييف كالكنعانييف كالفينيقييف كالينػكد كالمصػرييف كالعػرب )
كاف البد مف انتصار الثكر الممثؿ لئللػو كمػا يسػتدعيو مػف القػكة كالخمػكد ، كقػد نػتج عػف ذلػؾ أف قصػة 
ىػػػذا الثػػػكر قػػػد كشػػػفت " عػػػف أبعػػػادو جديػػػدة تتصػػػؿ بقصػػػة اإلنسػػػاف الخالػػػدة فػػػي دكرة الحيػػػاة كالمػػػكت ، 

يثيكدينيػػة لمثػػكر الكحشػػي اإللػػو  ( ، كلػػذلؾ كانػػت ىػػذه النظػػرة المٓكاخػػتبلؼ الفصػػكؿ كقدسػػية الحيػػكاف " )
القمر في صراعو مع الكبلب التي ليا ىػي األخػرل مثيػؿ سػماكم فػي مجمكعػة مػف النجػكـ التػي تيعػرؼ 

( كما ارتبط بيذا الصراع مف " فكرة ثنائية الحياة / المػكت ٔبمجمكعتي الكمب األكبر كالكمب األصغر )
ذا كانػػت الناقػػة كالثػػكر مػػف  (ٕيػػة " )المػػكت ىػػي جػػكىر تكاجػػد صػػكرة ثػػكر الػػكحش فػػي القصػػيدة الجاىم كا 

األمػػكر الكاقعيػػة ، فتنيمػػا ىنػػا يتحػػكالف إلػػى ككنيمػػا رمػػزنا يحمػػؿ فػػي طياتػػو عػػددنا مػػف الػػدالالت المرتبطػػة 
بذاتيػػػة الشػػػاعر   فالناقػػػة رمػػػز لػػػو، ككػػػذلؾ يغػػػدك الثػػػكر رمػػػزنا لمشػػػاعر المػػػأزكـ ألنػػػو يتجػػػاكز ككنػػػو كاقعنػػػا 

الذم " اليتحقؽ إال بتنقية الرمز مف تخكـ المادة كتفصػيبلتيا ؛ ألنػو مممكسنا ليصؿ إلى مستكل التجريد 

                                                 
  َ  ْٕٔٗػ دار نيضة مصر ػ رقـ اإليداع  ُٕٔد/ دركيش الجندم : الرمزية في األدب العربي ص - ُ
  َ بيركت –مؤسسة الرسالة  –ـ ُِٖٗ/ّط – َُّد/ كىب ركمية : الرحمة في القصيدة الجاىمية ص  - ِ
  َ  ُُِد/ سيد حنفي حسنيف : الشعر الجاىمي : مراحمو كاتجاىاتو دراسة نصية ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َ  ُُِ -ُُٗد/ مصطفى الشكرل : الشعر الجاىمي : تفسير أسطكرم ػ السابؽ ػ ص  - ْ
  َـ دار المناىؿ بيركت ُٕٖٗ/ُط –ُٗىمي صعبد الفتاح محمد أحمد : المنيج األسطكرم في تفسير الشعر الجا - ٓ
  َ ُّٗ -ُّْد/ نصرت عبد الرحمف : الصكرة الفنية في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ت ص  - ٔ
 َـ ََِْاتحاد الكتاب العرب دمشؽ  ُٔٓد/ محمد بمكحي: آليات الخطاب النقدم العربي الحديث ص - ٕ
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( ، كعنػػد ذاؾ يػػتـ التشػػكيؿ الػػداللي ُيبػػدأ مػػف الكاقػػع ، كلكنػػو ال يرسػػـ الكاقػػع ، بػػؿ يػػرده إلػػى الػػذات " )
الجديػػد مػػف خػػبلؿ رمزيػػة مػػادة التشػػكيؿ كىػػي الناقػػة ك الثػػكر المػػذاف يصػػيراف فػػي التحميػػؿ األخيػػر معػػادالن 

كعيِّا لمشاعر المأزكـ بقضية ارتحاؿ المرأة كما تركو ارتحاليا عمى الربع مف صكرة العفاء كالمكات مكض
 ، كعميو مف اليمـك كالحسرات التي أنتجيا فراقيا :
ـْ َعِجمُػػػػػوا  َقػػػػػْد ُقْمػػػػػُت ِلمرَّْكػػػػػِب َلػػػػػْواَل َأنَُّيػػػػػ

 

ْبػػػَع َأو ِسػػػيُروا   ُعوُجػػػوا َعَمػػػيَّ َفَحي ػػػوا الرَّ
 

األمػر األكؿ ػ عكجػكا ػ مػع الجػار كالمجػركر العائػد عمػى الػذات الشػاعرة ، لنػدرؾ الرغبػة  كيسػتكقفنا فعػؿ
الممحػػة فػػي صػػدره عمػػى لقيػػا الركػػب المفػػارؽ ، ككأنمػػا يريػػد أف يسػػتمد مػػف أصػػحابو بعػػض العػػكف عمػػى 

لثػاني ػ تحمؿ آثار الفراؽ ، تمؾ اآلثػار التػي ربمػا ال يتحمميػا المكػاف / الربػع ، كلػذلؾ أتػى بفعػؿ األمػر ا
ف كانت مما اعتاده الشعراء العػرب فػي مثػؿ ىػذه  حيكا ػ بداللتو المغكية عمى الحياة ، ليؤكد أف التحية كا 
المكاقؼ ، إال أنيا تدؿ عمى ما يترتب عمييا مػف الحيػاة ليػذا الربػع المشػرؼ عمػى اليػبلؾ بسػبب مشػيد 

زـك ، فتمػؾ طبيعػة اإلبػداع الشػعرم كككف الناقة كالثكر المعػادؿ المكضػكعي لمشػاعر المػأ َالرحيؿ ىذا 
الذم يتـ فيو التعبيػر عػف العاطفػة كاالنفعػاؿ مػف خػبلؿ التعبيػرات الرمزيػة التػي تشػير إلػى الداللػة ال أف 

شػعره   تبكح بيا " فالشعر فف تكثيؼ االنفعاؿ يحشد ما يثيره ، كيدرؾ الشاعر الركابط المشتركة ، فيقػكل
  َ( ِكيرىؼ انفعالو ")

 ا خر في ثنائية الحياة/ الموت  :ػ الذات و ٕ
ذا كػػاف الثػػكر قػػد مثػػؿ فػػي الصػػكرة األكسػػية السػػابقة معػػادالن مكضػػكعيِّا لمناقػػة ، ككػػاف كبلىمػػا   كا 

معادالن مكضكعيِّا لمشاعر ذاتو ، فتننا نجد البقرة تؤدم الدكر ذاتو الذم قػاـ بػو الثػكر عنػد أكس ، حيػث 
نػػد زىيػػر ، كقػػد جػػاء بيػػا فػػي صػػكرة رمزيػػة تشػػؼ عػػف مشػػاعر جػػاءت البقػػرة معػػادالن مكضػػكعيِّا لمناقػػة ع

إنسػػانية كبيػػرة نجػػح الشػػاعر فػػي تكظيفيػػا دراميِّػػا مػػف خػػبلؿ ىػػذه الصػػكرة القصصػػية المفعمػػة بشػػيء مػػف 
الممحمية الدرامية التي ييدؼ الشاعر مػف كرائيػا إلػى تجسػيد سػرعة ناقتػو، جػاعبلن البقػرة مشػبينا بػو ليػذه 

ذكػرنا منػذ المحظػة األكلػى التػي شػرع فييػا فػي اسػتخداـ الصػكرة التشػبييية المتكئػة الناقة التي ال نجػد ليػا 
عمػػى أداة التشػػبيو الكػػاؼ، ككأنػػو قػػد تناسػػى المشػػبو مثممػػا فعػػؿ أكس مػػف قبػػؿ، كيمكػػف قسػػـ صػػكرة البقػػرة 

 عند زىير إلى ثبلث لكحات ، يقكؿ في المكحة األكلى :
 َكَخْنَسػػػػػاَء َسػػػػػْفَعاِء اْلَمالِطػػػػػـِ ُحػػػػػرَّةٍ 
 َ ػػػػػَدْت ِبِسػػػػػاَلٍح ِمْثمُػػػػػُو ُيتََّقػػػػػى ِبػػػػػوِ 
 َوَسػػػػاِمَعَتْيِف َتْعػػػػِرُؼ اْلِعْتػػػػَؽ ِفيِيَمػػػػا
 َوَنػػػػػػػػػاِظَرَتْيِف َتْطَحػػػػػػػػػرَاِف َقػػػػػػػػػَذاُىَما

 

ِـّ َفْرَقػػػػػػػػػدِ   وَدٍة ُأ ُِ  ُمَسػػػػػػػػاِفَرٍة َمػػػػػػػػػْز
ػػدِ  ِمُف َجػػْأَش اْلَخػػاِئِؼ اْلُمَتَوحِّ ِْ  َوُيػػ
 ِإَلػى َجػػْذِر َمػػْدُلوِؾ اْلُكُعػػوِب ُمَحػػدَّدِ 

 (ّ)نَُّيَمػػػػػا َمْكُحوَلتَػػػػػاِف ِبِ ْثِمػػػػػِد َكأَ 
 

                                                 
  َ  ُّٔالمعاصر ػ سابؽ ػ ص د/ محمد فتكح أحمد : الرمز كالرمزية في الشعر  - ُ
  َ  ٕٖد/ الطاىر أحمد مكي : الشعر العربي المعاصر ركائعو كمدخؿ لقراءتو ػ سابؽ ػ ص  - ِ
، خنسػػػاء : بقػػػرة قصػػػيرة األنػػػؼ ، سػػػفعاء : سػػػكداء فػػػي حمػػػرة ، المبلطػػػـ : خػػػدييا ، مػػػزؤكدة :  ُِٖ -ُُٖشػػػعر زىيػػػر ص  - ّ

  َتطحراف : ترمياف  مذعكرة ، فرقد : كلد البقرة ، جذر : أصؿ ،
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كيبػدك تناسػػي المشػبو فػػي تكجيػو الطاقػػات الدالليػة ليػػذه األبيػات نحػػك الكصػؼ الشػػكمي لممشػبو بػػو حيػػث 
يظيره في صكرة تؤكد التبلـز بيف ىذه األكصاؼ كالحدث القصصي الذم سيشرع في سرده ، فيي بقرة 

األصؿ أـ لكلد ، كليا قرناف حػاداف تتقػي بيمػا األعػداء ،  قصيرة األنؼ ، سكداء الخديف مذعكرة كريمة
كيحققاف ليا األمف كالطمأنينة ، كليا أذناف مرىفتا السمع كريمتاف بجانب كعكب القػرف المدلككػة الميٍمػس  

 َكعيناىا حديدتاف تطرداف القذل عنيما 
ي سػكؼ تسػتعيف بيػا كنمحظ أف ىذه المكحة الكصفية الشكمية لمناقػة قػد ركػزت عمػى األدكات التػ 

فػػي مكاجيػػة األزمػػة المزدكجػػة التػػي ألمػػت بيػػا ، كىػػذه األدكات ىػػي القػػرف الحػػاد ، كالسػػمع الػػذم يمنحيػػا 
القدرة عمى اسػتماع خطػك العػدك مػف بعيػد ، فتييػ  نفسػيا لمػدفاع أك الفػرار ، كالرؤيػة التػي تمنحيػا سػعة 

تػداخؿ فػي ىػذه المكحػة الكصػفية المميػدة التصرؼ إذا ما أدركت العدك ، كمع ىػذه األدكات نجػد المػكف ي
نمػػا اكتحمػػت بحجػػر اإلثمػػد لقػػص الحػػدث فيمػػا بعػػد ، فػػالبقرة ذات خػػديف أسػػكديف ، كعيناىػػا سػػكداكاف كأ

( ُكىػػذا المػػكف يسػػتخدـ عػػادة فػػي المكاقػػؼ الدالػػة عمػػى الحػػزف كالمػػكت كالشػػر كالشػػـؤ كالرحيػػؿ )األسػػكد ،
 : (ِ) حيث بداية الحدث كىي الدالالت التي نجدىا في المكحة الثانية

 َطَباَىػػػا َضػػػَحاٌء َأْو َخػػػاَلٌء َفَخاَلَفػػػتْ 
ـْ ُتْغَفػػػْر َلَيػػػا َخَمَواُتَيػػػا  َأَضػػػاَعْت َفَمػػػ
 َدًما ِعْنَد ِشْمٍو َتْحُجػُؿ الطَّْيػُر َحْوَلػوُ 

 

ػػػَباُع ِفػػػي ِكَنػػػاٍس َوَمْرَقػػػدِ    ِإَلْيػػػِو السِّ
 َفاَلَقػػػػْت َبَياًنػػػػا ِعْنػػػػَد ءِخػػػػِر َمْعَيػػػػدِ 

  اـٍ ِفػػػي ِإَىػػػاٍب ُمَقػػػدَّدِ َوَبْضػػػَع َلَحػػػ
 

فقػػد أغراىػػا خمػػك المكػػاف / المرعػػى ممػػف يزاحميػػا فيػػو بتػػرؾ كلػػدىا كالخػػركج إلػػى المرعػػى فػػي ىػػذا الكقػػت 
ياىا ، كلـ تدر ما الذم خبأه القػدر ، كلػـ تخمػف مػا الػذم يمكػف  بماحتى تعكد إلى كلدىا  يسد جكعتو كا 

ى في ىػذا الكقػت ، إنيػا مػا أف تركػت كلػدىا ، حتػى أف يعرض لكلدىا إذا ىي تركتو كخرجت إلى المرع
أتتػػو السػػباع فػػي مسػػتتره الػػذم يسػػتتر فيػػو كمكقػػده الػػذم ينػػاـ فيػػو ، كىنػػا يتكقػػؼ سػػرد حػػدث السػػباع كمػػا 
فعمتو بكلد البقرة ، ليعكد الشاعر إلى البقرة مرة أخرل في صكرة مف صكر القطػع كاالسػتئناؼ أك التنقػؿ 

ع ترؾ ما بيف المشاىد مف أحداث بغيػة تسػريع الحػدث  إذ لػـ يقػؼ الشػاعر بيف المشاىد جيئة كذىابنا م
أمػػاـ الكيفيػػة التػػي انقضػػت بيػػا السػػباع عمػػى الفرقػػد ، كلػػـ يشػػر مػػف قريػػب أك بعيػػد إلػػى أيػػة مقاكمػػة أك 
محاكلة لميرب مف البراثف المنشكبة في جمده ، فكؿ ذلؾ مف باب الجزئيات التي تنأل عنيػا لغػة القػص 

( فػي أمػر ىػذه األـ ّتقؼ أماميا طكيبلن ؛ ألنيا ربما صػرفت الػذىف عػف التػدبر كاالعتبػار ) الشعرم كال
التػػي تركػػت كليػػدىا كىػػك أضػػعؼ كأحػػكج مػػا يكػػكف ليػػا ، كخرجػػت إلػػى المرعػػى كالخػػبلء ، ثػػـ تعػػكد إلػػى 

م لػـ حيث تركت كليدىا ، فمـ تجد إال آثارنا تكضػح كقػكع الكارثػة : دمػاء عنػد بقيػة مػف جسػد كليػدىا الػذ
نما قطعة لحـ كجمد مخرؽ ممزؽ ، كىذه الطير تمشي حكلو بصكرة بطيئة تدؿ عمى أنيا  يعد جسدنا ، كا 

ا مف الفتات  قد نالت حظيا بعدما فرغت السباع مف فريستيا ، كتركت لمطير   َالتابعة ليا بعضن
                                                 

  َ  َُِد/ أحمد مختار عمر : المغة كالمكف ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ، طباىا : دعاىا ، ضحاء : الرعي كقت الغداء  ُّٖ – ُِٖشعر زىير ص  - ِ
  َكالنشر  سينا لمدراسات –ـ ُٓٗٗ/ُط – َّٖد/أحمد إسماعيؿ النعيمي : األسطكرة في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ ص  - ّ
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ؼ مػػا مػػاذا تفعػػؿ الػػذات األـ فػػي مثػػؿ ىػػذا المكقػػؼ وه إف المشػػاعر اإلنسػػانية تعجػػز عػػف كصػػ 
يمكف أف تفعمو األـ المكمكمة ، كىػي تػرل أشػبلء كليػدىا الػذم خرجػت لتػأتي لػو بمػا يعينػو عمػى الحيػاة، 
نما  كلـ تكف تدرم أنيا إنما كانت تسممو إلى القدر، كلكف ىذا القدر لـ يكف يرضى بفجعتيا في كلدىا كا 

أدركػػت فقػػد الكلػػد إلػػى الفقػػد  ىػػك يفجعيػػا فػػي ذاتيػػا عينيػػا عنػػدما تتعػػرض حياتيػػا فػػي المحظػػة ذاتيػػا التػػي
 ( :ُعندما تطاردىا كبلب الصائد المتربص بيا الدكائر )

 َوتَػػػْنُفُض َعْنَيػػػا َ ْيػػػَب ُكػػػؿِّ َخِميَمػػػةٍ 
 َفَجاَلػػػػػْت َعَمػػػػػى َوْحِشػػػػػيَِّيا َوَكَأنََّيػػػػػا
ـْ تَػػْدِر َوْشػػَؾ اْلَبػػْيِف َحتَّػػى رََأْتُيػػـُ   َوَلػػ
 اَوثَػػػاُروا ِبَيػػػا ِمػػػْف َجاِنَبْيَيػػػا ِكَمْيِيَمػػػ
َلػػػػى َيْأِتيَنَيػػػػا ِمػػػػْف ِورَاِئَيػػػػا  َتُبػػػػذ  اأُل
 َفَأْنَقػػػَذَىا ِمػػػْف َ ْمػػػَرِة اْلَمػػػْوِت َأنََّيػػػا
 َنَجػػػػػاٌء ُمِجػػػػػٌد َلػػػػػْيَس ِفيػػػػػِو َوِتيػػػػػَرةٌ 
 َوَجػػػػػػدَّْت َفأَْلَقػػػػػػْت َبْيػػػػػػَنُيفَّ َوَبْيَنَيػػػػػػا
 ِبُمْمَتِئَمػػػػػػاٍت َكاْلَخػػػػػػَذاِريِؼ ُقوِبَمػػػػػػتْ 

 

 ؿِّ َمْرَصدِ َوَتْخَشى ُرَماَة اْلَغْوِث ِمْف كُ  
ػػػػػػػدِ   ُمَسػػػػػػػْرَبَمٌة ِفػػػػػػػي رَاِزِقػػػػػػػي  ُمَعضَّ
 َوَقػػػػػْد َقَعػػػػػُدوا َأْنَفَقَيػػػػػا ُكػػػػػؿَّ َمْقَعػػػػػدِ 
ْف ُيَجشِّػػْمَنَيا الشَّػػدَّ َتْجَيػػدِ   َوَجاَلػػْت َواِ 
ْف َتَتَقػػػػػػدَّْمَيا السَّػػػػػػَواِبُؽ َتْصػػػػػػَطدِ   َواِ 
 رََأْت َأنََّيػػػػا ِإْف َتْنُظػػػػِر النَّْبػػػػَؿ ُتْقَصػػػػدِ 

ـَ ِمػػػػػْذَودِ َوتَػػػػػْذِبيُبَيا َعنْ   َيػػػػػا ِبَأْسػػػػػَح
 ُ َبػػػػارًا َكَمػػػػا َفػػػػاَرْت َدَواِخػػػػُف َ ْرَقػػػػدِ 
  ِإَلى َجْوَشػٍف َخػاِظي الطَِّريَقػِة ُمْسػَندِ 

 

لػػـ تكػػد البقػػرة تفكػػر فػػي فجعتيػػا بكليػػدىا حتػػى تحػػس بػػأذنيف حػػادتٍي السػػمع برمػػاة بنػػي الغػػكث 
، كيطمقػكف كبلبيػـ كراءىػا ، كلػـ المشيكريف بدقة الرمي كميارة الصيد ، كىـ يشرعكف رماحيـ لصػيدىا 

تفمػػح محاكلتيػػا فػػي تجنػػب الطريػػؽ التػػي يأتكنيػػا منيػػػا ، إذ سػػرعاف مػػا لحقػػت بيػػا كبلبيػػـ التػػي أخػػػذت 
تطاردىا المطاردة الشرسة ، كلـ تجد البقرة الخائفة عمى حياتيا بدِّا مف مكاجيتيـ ، كىي تجنح بالكبلب 

، ليحػػكؿ بينيػػا كبػػيف الكػػبلب التػػي تسػػبقيا لتعكقيػػا عػػف  بعيػػدنا عػػف الرمػػاة  كتسػػرع الخطػػى فتثيػػر الغبػػار
  َحت في النجاة بقكائميا السريعة التقدـ ، فتطعف مف تمحقو بقرنييا ، فترديو صريعنا حتى نج

كىنػػا نمحػػظ انتصػػار زىيػػر لمحيػػكاف كمػػا انتصػػر أكس لمثػػكر بنجاتػػو مػػف سػػياـ الصػػياد ، كلكػػف  
ـ بمشػاعر إنسػانية جياشػة مبعثيػا صػكرة فقػد األـ لكليػدىا، زىيرنا تفكؽ في ىذا األسمكب القصصي المفع

شرافيا عمى فقداف حياتيا ىي، إلى جانب ميؿ زىيػر فػي مثػؿ ىػذا التصػكير القصصػي إلػى أف تكػكف  كا 
قصػػة ىػػذه البقػػرة ىػػي المعػػادؿ المكضػػكعي" لنفسػػو يجسػػد عػػف طريقيػػا ىػػذه المكاجيػػة الدائمػػة بينػػو كبػػيف 

يمنػع ذلػؾ التجسػيد أف تكػكف البقػرة معػادالن مكضػكعيِّا لمناقػة، صػحيح ( كلػـ ِظركؼ الحيػاة مػف حكلػو ")
أنػو معػادؿ اسػػتعاف بػأداة التشػبيو التػػي صػدر بيػا المكحػػة األكلػى لمصػكرة، إال أف مػػا تحممػو مػف تكظيػػؼ 
رمػزم أعػػاف عمػى ثػػراء الداللػة المطركحػػة مػػف القصػة التػػي يبػدك أنيػػا قػػد كانػت مػػف الشػيكع كالتكػػرار فػػي 

ي مما يستدعي فكرة الثقافة الجمعيػة أك العقػؿ الجمعػي المختػزف لمثػؿ ىػذه الصػكر بسػبب الشعر الجاىم
                                                 

، تػػػنفض : تنظػػػر ، الكحشػػػٌي : الجانػػػب األيمػػػف ، رازقػػػٌي : ثػػػكب أبػػػيض ، معضػػػد : مخطػػػط ،  ُٖٔ -ُّٖشػػػعر زىيػػػر ص  - ُ
أنفاقيا : مخارجيا كطرقاتيا ، كتيرة : تمبث كفتػرة  تػذبيبيا : دفعيػا عػف نفسػيا ، الخػذاريؼ : جمػع خػذركؼ كىػك عػكد مشػقكؽ ييشػد 

  َبو بو الحيكاف في السرعة ، خاظي : متراكب المحـ في كسطو خيط يمعب بو الصبية ك لو صكت ، كيش
  َ  ُِّد/ إبراىيـ عبد الرحمف : الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص  - ِ
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قمػو ( التػي تشػير إلػى أف ىػذه الصػكر " جػاءت تقميػدنا لنمػكذج أعمػى تناُ) المرجعية الطقسية الميثيكدينية
  َ( ِالبلحؽ عف السابؽ " )

يػػػػة المتكارثػػػػة ال تعنػػػػي انتفػػػػاء بيػػػػد أف ىػػػػذه الثقافػػػػة الجمعيػػػػة المتكئػػػػة عمػػػػى الطقػػػػكس الميثيكدين 
خصكصية الداللة التي يريدىا ىذا الشاعر أك ذاؾ، فقد رأينػا تمػؾ الخصكصػية فػي صػكرة الناقػة كالثػكر 
عنػػد أكس عنػػدما جعػػؿ الثػػكر معػػادالن لمناقػػة، كجعػػؿ مػػف الناقػػة معػػادال لنفسػػو المأزكمػػة بارتحػػاؿ المػػرأة 

ادالن مكضكعيِّا لناقتو كلنفسو في آفو معنػا، ككػؿ ذلػؾ كركبيا، ككذلؾ فعؿ زىير عندما جعؿ مف البقرة مع
يستدعي القكؿ بأف" االنتقاؿ مػف اليكيػة الفرديػة بكصػفيا أسػاس حػدث المعنػى إلػى رؤيػة تػداخؿ الػذكات 

( إنمػػػا ىػػػك تأكيػػػد عمػػػى خصكصػػػية اإلبػػػداع ّلعمميػػػة إعػػػادة الترميػػػز الجماعيػػػة أك األنمػػػاط المشػػػتركة ")
ف ام  َيع صكرىـ مف معيف كاحد تاح الجمكالداللة حتى كا 

 ػ صراع اإلنساف مع الحيواف :ٖ
 أ ػ انتصار الحيواف :

كقد رأينا ظبلليا مع ثكر أكس القدامى ،لقد أخذت لكحة الصيد حيزنا كبيرنا مف إبداعات الشعراء  
كىػػك يصػػارع كمػػب الصػػائد المتػػربص الػػذم كػػاف كجػػكده فػػي المكحػػة األكسػػية شػػاحبنا ، إذ اسػػتدعى كجػػكد 

في الصكرة كجكد الصائد الذم لػـ يحفػؿ بػو الشػاعر ؛ إذ انصػب اىتمامػو بالدرجػة األكلػى عمػى  الكبلب
الثكر كالكبلب في صراع الحياة كالمكت ، بيد أف ىذا الكجكد الشاحب قد أخذ في الظيكر بصػكرة أكبػر 

ذا مػػػا انتقمنػػػا إلػػػى كعػػػب كجػػػدنا ػػػا كجػػػكد مػػػا يػػػزاؿ يمفػػػو الشػػػحكب، كا  لمصػػػائد  عنػػػد بقػػػرة زىيػػػر، كلكنػػػو أيضن
حضكرنا يكػاد يكػكف طاغيػا، حيػث أبػرزه فػي صػكرة مأزكمػة ترجػع أزمتيػا إلػى الفشػؿ فػي الحصػكؿ عمػى 
فريستو كىي حمار الكحش الذم يبدك في صكرة رب األسرة الحامي كالمػدافع ، لػيس عػف العػرض فقػط، 

نما عف حياة أىمو    َكا 
إلػى ىػذه القصػة الشػعرية التػي كلـ يختمؼ كعب عف زىير أك أكس في العمػة التػي انطمػؽ منيػا  

تتخذ المنحى الدرامي ، فقد كانت العمة عند ثبلثتيـ كاحدة ، كىي تصكير سػرعة الناقػة كصػبلبتيا التػي 
يسػتعيف بيػػا عمػى تفػػريج ىمكمػو بسػػبب ذكريػات المحبكبػػة المرتحمػة عنػػد الكقػكؼ عمػػى ديارىػا الدارسػػة ، 

يناه عند كعػب الػذم اتخػذ مػف ناقتػو الصػمبة السػريعة كالتأمؿ في سالؼ أياميا كما آلت إليو ، كىك ما رأ
ا ليمكمو ، كمكفكفنا لدمكعو عند ديار المحبكبة )  ( :ْمفرجن

 ُأَكمُِّفَيػػػػػػا َذاَت َلػػػػػػْوٍث َأُموَنػػػػػػا  َوُكْنُت ِإَذا َما اْعَتَرْتِني اْلُيُموـُ 
                                                 

ربط الدكتكر عمي البطؿ بيف البقرة كالشمس ، حيث رأل " أف البقرة قرينة لمشمس كرمز ليا " انظر : الصكرة الفنية في الشعر  - ُ
   َ  َُٔص  ػني اليجرم ػ سابؽ العربي حتى نياية القرف الثا

  َ  ُِٗد/ مصطفى الشكرل : الشعر الجاىمي تفسير أسطكرم ػ سابؽ ت ص  - ِ
  َ ـُٕٖٗدار المأمكف  ُُٕكليـ رام : المعنى األدبي مف الظاىراتية إلى التفكيكية ترجمة د/ يكئيؿ عزيز ص  - ّ
رككب ، عذافرة ، صمبة شديدة ، الميط : الجمد كالمكف ، سقكط : ال ، لكث : قكة ، أمكف : قكية مأمكنة ال ّٕديكاف كعب ص  - ْ

    َتقكل عمى السير ، لجكف : بطيئة  



 

235 

 ُعػػػػػػػػػَذاِفَرٍة ُحػػػػػػػػػرَِّة المِّػػػػػػػػػيِط الَ 
 

 َسُقوًطا َوال َذاِت ِضْغٍف َلُجوَنا 
 

 

تقؼ بنا ىذه المكحة عمى صكرة مف صكر المفارقة الداللية التػي تجمػع بػيف األقػانيـ الثبلثػة التػي تشػكؿ 
رؤية الشاعر لممكضكع الذم يعالجو، كىذه األقانيـ ىػي" المكػاف ، اإلنسػاف، الحيػكاف ، مػا اسػتأنس منػو 

تكحش منو فكاف عمى الدكاـ فكاف رفيقنا لمشاعر في رحمة حياتو كالناقة ػ عند كعب ػ كالحصاف ، كما اس
( كالثكر ُىدؼ مطاردة ال تفتر كال تميف كبقر الكحش ػ في المكحة السابقة عند زىير ػ كالكعكؿ كاآلراـ ")

الذم رأيناه عند أكس، كمبعػث المفارقػة بػيف ىػذه األقػانيـ فػي صػكرة كعػب تكمػف فػي جدليػة التقابػؿ بػيف 
اإلنسػاف الشػاعر، فالمكػاف يشػد الشػاعر إليػو بحكػـ العبلقػػة  األقنػـك األكؿ/ المكػاف، كاألقنػـك الثػاني كىػك

القديمػػة بػػيف الشػػاعر كصػػاحبة المكػػاف التػػي حػػفَّ إلييػػا فعػػرج عمػػى المكػػاف ليجػػده عمػػى ىػػذه الحالػػة التػػي 
  َو ليجد دكاءه في داء ىك اليرب دفعت

ي أضػػفى عمييػػا كعنػػدما ننتقػػؿ إلػػى العبلقػػة بػػيف األقنػػكميف الثػػاني كالثالػػث / الحيػػكاف الناقػػة التػػ 
الشػػاعر مػػف الصػػفات مػػا يجعميػػا مػػف الكػػرائـ التػػي تػػرتبط بيػػا حياتػػو ربػػاط الكجػػكد / العػػدـ ، نجػػد ىػػذه 
المفارقة كاضحة برغـ االتفاؽ عمى الشعكر كىك الحنيف إلػى المكػاف / الػكطف ، فالشػاعر اإلنسػاف يحػف 

اقة شيًير عنيا الحنيف إلى الكطف إلى ىذا المكاف كلذلؾ فقد جاءه ككقؼ عنده كذرؼ عبرتو لحالو ، كالن
( كىػػي ىنػػا مكرىػػة عمػػى ِ، فقػػد نيقػػؿ عػػف الحكمػػاء قػػكليـ : " كأكػػـر اإلبػػؿ أشػػدىا حنيننػػا إلػػى أكطانيػػا " )

ترؾ المكاف ػ إلى حيف ػ لمعبلقة الكثقى التي تربطيا بالشاعر ، كذلؾ ألنيا سكؼ تعينو عمى ما بػو مػف 
كغيرىا يػدرؾ " أف األشػياء فػي الشػعر يمفػت بعضػيا إلػى بعػض ىمكـ الفراؽ ، كالمتأمؿ في ىذه المكحة 

كالناقػػة تمضػػي  َََ، فػػاليمكـ تمفػػت إلػػى الناقػػة ، كالناقػػة تمفػػت إلػػى الكػػكف ، كالكػػكف يمفػػت إلػػى الػػذات 
ىمكـ الشاعر كتسمييا بطػرؽ شػتى أىميػا اثنتػاف : بالرحمػة فػي الصػحراء ، كتأمػؿ الكػكف كمػا يضػطرب 

ػا أك معػادالن شػعريِّا لػو  فيو ، كالتماس العزاء مما يرل ، كالتسرية عف النفس بػو  كباتخػاذ ىػذه الناقػة قناعن
يمقػػي عميػػو كثيػػرنا ممػػا فػػي نفسػػو ، فيتخفػػؼ مػػف كطػػأة مشػػاعره الباىظػػة " )

كيػػا ( تمػػؾ المشػػاعر التػػي يتر ّ
  َارتحاؿ األحبة عف المكاف  

كالقػػػكة كالصػػػبلبة كفػػي ضػػػكء مػػا سػػػبؽ يمكػػف أف نفسػػػر مػػػا أحػػيط بالناقػػػة مػػف أكصػػػاؼ السػػرعة 
كالضػػخامة ، كغيرىػػػا مػػف الصػػػفات التػػػي خمعيػػا عمييػػػا الشػػعراء القػػػدامى ، كراحػػػكا يؤكػػدكنيا مػػػف خػػػبلؿ 
اسػػتقطاب بعػػض أنػػكاع الحيػػكاف المشػػيكرة بػػأىـ ىػػذه الصػػفات كىػػي صػػفتا القػػكة كالصػػبلبة ، كجعػػؿ ىػػذه 

حػك مػا يفعػؿ كعػب فػي ىػذه الحيكانات مشبينا بو لمناقة عمى نحك ما فعؿ أكس كزىير مف قبؿ ، كعمى ن
 ( : ْالصكرة عندما يتخذ مف الحمار الكحشي مشبينا بو لناقتو )

                                                 
  َ  ُْٓد/ محمد فتكح أحمد : الركافد المستطرقة ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ تَمكتبة اآلداب /القاىرة / د ٗالجاحظ : الحنيف إلى األكطاف تصحيح طاىر الجزائرم عف طبعة المنار ص  - ِ
   َ  ُّٖد/ كىب أحمد ركمية : شعرنا القديـ كالنقد الجديد ػ سابؽ ػ ص  - ّ
، األنسػػاع : حبػػاؿ يشػػد بيػػا الرحػػؿ ، جأبنػػا : غميظنػػا ، شػػنكف : بػػيف الضػػخامة كاليػػزاؿ ، حقبنػػا : األتػػاف ،  ّٕديػػكاف كعػػب ص  - ْ

  َالمطر ، الشأك : الشكط  حبلىف : منعيف ، خب : جرل ، السفا : الشكؾ ، الثماد : ما تبقى مف ماء
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 َكػػػػػػَأنِّي َشػػػػػػَدْدُت ِبَأْنَسػػػػػػاِعَيا 
 ُيَقمِّػػػػػػُب ُحْقًبػػػػػػا تَػػػػػػَرى ُكمَُّيػػػػػػفَّ 
َُىػػػػػػػػفَّ َوَخػػػػػػػػبَّ السَّػػػػػػػػَفا  َوَحألَّ
 َوَأْخَمَفُيػػػػػػػػفَّ ِثَمػػػػػػػػاِد اْلِغَمػػػػػػػػارِ 
 َجَعْمػػَف اْلَقَنػػاَف ِبػػِ ْبِط الشِّػػَماؿِ 
 َوَبْصَبْصَف َبْيَف َأدَاِنػي اْلَغَضػا

 

 قُػػػَوْيِرَح َعػػػاَمْيِف َجْأًبػػػا َشػػػُنوَنا 
 َقػػػػْد َحَمَمػػػػْت َوَأَسػػػػرَّْت َجِنيَنػػػػا
ػػػػػػػػا َصػػػػػػػػِديَنا  َوَىػػػػػػػػيََّجُيفَّ َفَممَّ
 َوَما ُكفَّ ِمْف َسػاِدٍؽ َيْحَتِسػيَنا
 َوَمػػاَء اْلُعَنػػاِب َجَعْمػػَف اْلَيِميَنػػا

 يَنػػػػاَوَبػػػػْيَف ُعَنْيػػػػَزَة َشػػػػْأًوا َبطِ 
 

إننا نممح منذ بداية الصػكرة تشػبيو كعػب ناقتػو فػي قكتيػا كصػبلبتيا كسػرعتيا بحمػار الػكحش مػف خػبلؿ 
استخدامو دالة التشبيو كأف التي تدخؿ الحمار إلى الصكرة الشعرية التػي تؤكػد عمػى أف كصػؼ الحمػار 

نمػػا تسػػمؿ الشػػعراء إليػػو ، كت قصػػكا أحكالػػو مػػع أتنػػو ، الػػكحش فػػي الصػػكرة لػػـ يكػػف " مقصػػكدنا لذاتػػو ، كا 
( التػػي تمثػػؿ المشػػبو الػػذم تناسػػاه الشػػاعر   ككقػػؼ ُكتتبعػػكا مراحػػؿ طػػرده بػػدافع إظيػػار قػػكة الناقػػة " )

بصػػكرتو عنػػد ىػػذا الحمػػار الػػذم أظيػػره فػػي صػػكرة إنسػػانية إذ " يحػػدب عمػػى أتنػػو ، كيغػػار عمييػػا غيػػرة 
كمػا يريػد ؛ حفاظنػا منػو عمػى جنينيػا ،  ( كيصػرفياِالرجؿ عمػى نسػائو ، كينجييػا مػف مظػاٌف التيمكػة " )

كيمنعيػػا مػػف كركد المػػاء ؛ خشػػية الصػػائد الػػذم كثيػػرنا مػػا كػػاف يتػػربص بيػػا متخفينػػا كمتكسػػبلن بكػػؿ الحيػػؿ 
( كلػػذلؾ ّالتػػي تضػػمف نجاحػػو فػػي ميمتػػو ، ككػػاف الحمػػار كغيػػره مػػف الحيكانػػات الطرائػػد يػػدرؾ ذلػػؾ " )

عطشيا ، كيجرم أماميا عمى النباتات الشػككية التػي تمػؤل كجدنا الحمار يمنع أتنو مف كركد الماء رغـ 
الطريؽ مستكشفنا أماميا طريقيا في صكرة إنسانية تدؿ عمى مػدل حدبػو عمييػا ، كمػا يأمرىػا باالحتمػاء 
بجبػػؿ القنػػاف ، كأف تشػػرب ممػػا تبقػػى مػػف مػػاء المطػػر رغػػـ كجػػكد مػػاء العنػػاب عػػف يمينيػػا ، ككػػؿ ذلػػؾ 

مػػف أف يصػيبيا مكػركه ، تمػػؾ الخشػية التػػي تدفعػو فػي بعػػض األحيػاف إلػػى التكجيػو بػدافع الخشػػية عمييػا 
 ( :ْطرادىا ك القسكة عمييا بالكدـ حيننا كبالعض حيننا آخر )

 َفػػػػَأْبَقْيَف ِمْنػػػػُو َوَأْبَقػػػػى الطِّػػػػرَا
ـَ الشَّػػَظى  ُعوًجػػا ِخَفاًفػػا ِسػػاَل
ُبوُبوُ  ِْ  ِإَذا َمػػػػػا اْنَتَحػػػػػاُىفَّ ُشػػػػػ

ُضػػػُيفَّ َعِضػػػيَض الثِّ   َقػػػاُيَعضِّ
ـُ َأْكَفاَلَياَعاِبًسػػػػػػػػػػػػػا  َوَيْكػػػػػػػػػػػػػُد
 ِإَذا َما اْنَتَحْت َذاُت ِضػْغٍف َلػوُ 
 َلػػػػػُو َخْمػػػػػػَؼ َأْدَبارَِىػػػػػػا َأْزَمػػػػػػؿٌ 
 ُيَحْشػػػِرُج ِمػػػْنُيفَّ َقْيػػػَد الػػػذِّرَاعِ 

 ُد َبْطًنا َخِميًصا َوُصػْمًبا َسػِميَنا 
 َوِميَظػػػػَب ُأْكػػػػـٍ َصػػػػِميًبا َرِزيَنػػػػا
 رََأْيػػػػػػػَت ِلَجاِعَرَتْيػػػػػػػِو ُ ُضػػػػػػػوَنا
 ِؼ ِبالسَّػػػػػْمَيِريَِّة َحتَّػػػػػى َتِميَنػػػػػا
 َفِبالشَّػػػػػػدِّ ِمػػػػػػْف َشػػػػػػرِِّه َيتَِّقيَنػػػػػػا

 وَناَأَصػػرَّ َفَقػػْد َسػػؿَّ ِمْنَيػػا ُضػػغُ 
 َمَكػػػاَف الرَِّقيػػػِب ِمػػػَف اْلَياَسػػػِميَنا
 َوَيْضػػػِرْبَف َخْيُشػػػوَمُو َواْلَجِبيَنػػػا

                                                 
  َبيركت   -المؤسسة الجامعية  –ـ ُُٖٗ/ُط – ّٖد/ عباس الصالحي : الصيد كالطرد في الشعر العربي ص  - ُ
  َالقاىرة   –دار المعارؼ  –ـ ُٖٕٗ/ِط – ّْد/ سيد نكفؿ : شعر الطبيعة في األدب العربي ص  - ِ
    َ  ُٕر العربي ػ السابؽ ػ ص د/ عباس الصالحي : الصيد كالطرد في الشع - ّ
ػػا خفافنػػا : قػػكائـ خفيفػػة غيػػر سػػمينة ، الشػػظى : عظػػـ صػػغير فػػي بطػػف  ْٕ -ّٕديػػكاف كعػػب ص  - ْ ، الصػػمب : الظَّيػػر ، عكجن
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 َفَأْوَرَدَىػػػػػا َطاِمَيػػػػػاِت اْلِجَمػػػػػاـِ 
 ُيِثػػػػْرَف اْلُغَبػػػػاَر َعَمػػػػى َوْجِيػػػػوِ 
 َوَيْشػػَرْبَف ِمػػْف َبػػاِرٍد َقػػْد َعِمْمػػػ
ػػػػَفاِدَع َأْنَفاُسػػػػَيا  َوَتْنِفػػػػي الضَّ

 

 َوَقػػْد ُكػػفَّ َيػػْأُجفَّ َأْو ُكػػفَّ ُجوَنػػا
 َكَمػػػْوِف الػػػدََّواِخِف َفػػػْوَؽ اإِلِريَنػػػا
 ػَف َأْف اَل ِدَخػاَؿ َوَأْف اَل ُعُطوَنػا
  َفُيػػػػػفَّ ُفَوْيػػػػػَؽ الرََّجػػػػػا َيْرَتِقيَنػػػػػا

 

لحمػػار نفسػػو مطػػاردة أتنػػو كتتبعيػػا لمبعػػد عػػف مكمػػف الخطػػر حتػػى أىزلػػو طرادىػػا ، فمجػػأ إلػػى لقػػد كمػػؼ ا
عضيا حتى تستقيـ لو كتميف، كأخذ يضرب أكفاليا مف مسافة قصيرة مع ما يصدره مف أصػكات الزجػر 
كالطػػرد ليكردىػػا المػػاء، كلػػـ تػػنس األتػػف أنفتيػػا، كلػػـ تخػػؼ تمردىػػا فػػي مبادلتػػو الضػػرب كالػػرفس، كتثيػػر 

لغبػػػار بينيػػػا كبينػػػو حتػػػى تنجػػػك مػػػف عضػػػو كضػػػربو، حتػػػى أكرده المػػػاء، فأخػػػذت تعػػػب منػػػو لعطشػػػيا، ا
  َكتسارعت أنفاسيا أماميا لتطرد عنيا الضفادع التي تقؼ عند مشافرىا 

كمػػع كػػؿ ىػػذا الطػػراد كالعػػض كالضػػرب ؛ بغيػػة تحاشػػي الخطػػر المحػػدؽ بػػاألتف كبالحمػػار نفسػػو    
صياد ما يزاؿ يتربص بػو الػدكائر ، كخاصػة عنػدما سػمح لنفسػو كأتنػو بعػد فتف الخطر ما يزاؿي محدقنا كال

 : (ُ) ىذه الرحمة الطكيمة مف الطراد كالصراع بأف ترد الماء لتشرب منو
 َفَصػػػػػاَدْفَف َذا َحَنػػػػػٍؽ اَلِصػػػػػؽٍ 
 َقِصػػيَر اْلَبَنػػاِف َدِقيػػَؽ الشَّػػَوى
ـ  اْلَغَياَبػػػػػػػػَة ُمْسَتْبِشػػػػػػػػرًا ُِ  َيػػػػػػػػ

 ْف َخْشػػَيةٍ َفِجػػْئَف َفَأْوَجْسػػَف ِمػػ
َكػػػػػاِرَع ِفػػػػػي َبػػػػػاِردٍ   َوُتْمِقػػػػػي اأَل
 ُيَبػػػػػػػػاِدْرَف َجْرًعػػػػػػػػا ُيَواِتْرَنػػػػػػػػوُ 

 

 ُلُصػػوَؽ اْلُبػػرَاـِ َيُظػػف  الظ ُنوَنػػا 
ـْ اَل َيِجيَنػػػػػا  َيقُػػػػػوُؿ َأَيػػػػػْأِتيَف َأ
 ُيِصػػيُب اْلَمَقاِتػػَؿ َحْتًفػػا َرِصػػيَنا
ـْ َيْعتَػػػػػِرْفَف ِلَنْفػػػػػٍر َيِقيَنػػػػػا  َوَلػػػػػ

 َتْحَتِسػػػػػػػيَناَشػػػػػػػِيي  َمَذاَقتُػػػػػػػُو 
  َكَقْرِع اْلَقِميِب َحَصى اْلَقاِذِفيَنػا

 

نممػػح فػػي ىػػذه المكحػػة تػػداخبلن بػػيف مشػػيد الصػػائد الحػػانؽ البلصػػؽ بالمكػػاف لصػػكؽ الدكيبػػة الصػػغيرة   
المعركفة بالقراد بمؤخرة الناقة فبل تبرحيا ، كىذا الصائد يظف كيخمف ىؿ تصػيب سػيامو األتػف أـ ال و 

حيث يكمف مسػتترنا ليػا أـ ال و كىػك صػائد مػاىر ذك بنػاف قصػيرة ، يعينػو قصػرىا  كىؿ سكؼ ترد الماء
عمى دقة الرمي ، كلو يػداف كرجػبلف مػف الدقػة بحيػث تعينػو دقتيػا عمػى التخفػي كالتسػتر الػذم تخيػر لػو 
الشجر أك الجب ليزيد فػي تسػتره عػف أعػيف األتػف كحمارىػا ، كبػيف مشػيد األتػف كىػي تػرد المػاء ، كمػف 

طشيا تنكب عمى الماء جالسة عند مكرده متناسية إلى حيف ىذا الذم يترصػدىا   ألنيػا تريػد أف شدة ع
ية بصػكرة كقػع ترٌكم ظمأىا ، فتغكص بأقداميا في الماء الشػيي كتحتسػي منػو كتجػرع منػو بصػكرة شػبي

  َالحصى في الماء  
منػػو رغػػـ اليقػػيف  كمػػف الحػػؽ القػػكؿ : إف إصػػرار األتػػف عمػػى الكصػػكؿ إلػػى مػػكرد المػػاء كالنيػػؿ 

الثابت بخطر المكت المحدؽ بيا في صكرة الصياد المترقب قدكميا إلى الماء يضعنا أمػاـ ىػذه الثنائيػة 
ذا كػاف المػاء أصػؿ الحيػاة كاألحيػاء  الضدية التي يصير فييا الماء رمػزنا لمحيػاة كالمػكت فػي آف معنػا ، كا 

                                                 
كالرجميف ، الرصيف : المحكـ ، نفر :  ، البراـ : القراد ، الشكل : األعضاء البعيدة عف المقتؿ كاليديف ْٕديكاف كعب ص  - ُ

  َذعر كارتياع ، األكارع : جمع كراع كىك ما بيف الرسغ إلى الركبة في اليد ، يكاترنو : يتابعنو 
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بػػػابمييف كاآلشػػػكرييف كالكنعػػػانييف كالسػػػامييف فػػػي كػػػؿ المعتقػػػدات القديمػػػة عنػػػد المصػػػرييف كالسػػػكمرييف كال
ػا  كالينكد ، " فقد أجمعت طقكس كشعائر ىذه الشعكب كمعتقداتيا القديمة عمى تأليو الماء بكصػفو مانحن
لمحياة ، كرمزنا لمخصب كالنماء ، كأنو مصدر كؿ شيء حي ، كىك في ىذا نقيض لمجفاؼ رمز المػكت 

ش ينجػػك ىػػك كأتنػػو مػػف المػػكت ؛ ألنيمػػا نيػػبل مػػف ىػػذا اإللػػو / ( ؛ كلػػذلؾ كجػػدنا حمػػار الػػكحُكالػػدمار )
الماء ، كألف اإللو ال يمكت ، فتف مف يتصؿ بو ، أك يصػؿ إليػو ال يمػكت   كليكػكف ذلػؾ تحقيقنػا لمفكػرة 

( ، كالمكحػػة التاليػػة مػػف صػػكرة الحمػػار ِاألسػػطكرية التػػي تقػػدس حمػػار الػػكحش كتربطػػو بالشػػمس اإللػػو )
 : (ّ) ت الصياد كفشميا ، كأثر الفشؿ عميوكأتنو تشير إلى محاكال

 َفَأْمَسػػػػػػػػػػَؾ َيْنُظػػػػػػػػػػُر َحتَّػػػػػػػػػػى ِإَذا
ػػػػػػى ِبَصػػػػػػْفرَاَء ِمػػػػػػْف َنْبَعػػػػػػةٍ   َتَنحَّ
 ُمِعػػػػػد ا َعَمػػػػػى َعْجِسػػػػػَيا ُمْرَىًفػػػػػا
 َفَأْرَسػػػػػػَؿ َسػػػػػػْيًما َعَمػػػػػػى ُفْقػػػػػػَرةٍ 
 َفَمػػػػػػػرَّ َعَمػػػػػػػى َنْحػػػػػػػرِِه َوالػػػػػػػذِّرَاعِ 
ػػػػػػػػوُ   َفَميَّػػػػػػػػَؼ ِمػػػػػػػػْف َحْسػػػػػػػػَرٍة ُأمَّ

 َواِفُرُىفَّ اْلَحَصػػػػػػػىَتَيػػػػػػػاَدى َحػػػػػػػ
 َفَقْمَقَمُيػػػػػػػػػػػفَّ َسػػػػػػػػػػػرَاَة اْلِعَشػػػػػػػػػػػا
 َيػػػػػػػػػػػػػُزر  َوَيْمِفػػػػػػػػػػػػػُظ َأْوَباَرَىػػػػػػػػػػػػػا
 َوَتْحَسػػػػُب ِفػػػػي اْلَبْحػػػػِر َتْعِشػػػػيَرهُ 
 َفَأْصػػػػػػػَبَم ِبػػػػػػػاْلِجْزِع ُمْسػػػػػػػَتجِذالً 

 

 َدَنػػْوَف ِمػػَف الػػرِّيِّ َأْو َقػػْد َرِويَنػػا 
 َعَمػػػى اْلَكػػػؼِّ َتْجَمػػػُع َأْرزًا َوِليَنػػػا

 ِغػػػرَاَرْيِف َحْشػػػرًا َسػػػِنيَناَفِتيػػػَؽ الْ 
 َوُىػػػػػػػفَّ َشػػػػػػػَواِرُع َمػػػػػػػا َيتَِّقينػػػػػػػاَ 
ـْ َيػػػُؾ َذاَؾ اْلِفْعػػػُؿ َلػػػُو ِديَنػػػا  َوَلػػػ
 َوَولَّػػػػػْيَف ِمػػػػػْف َرَىػػػػػٍم َيْكَتِسػػػػػيَنا
ػػػُخوِر ِبَيػػػا َيْرَتِميَنػػػا َـّ الص   َوُصػػػ
 ِء َأْسَرَع ِمْف َصػْدِر اْلُمْصػِدِريَنا
 َوَيْقػػػػُرو ِبِيػػػػفَّ ُحُزوًنػػػػا ُحُزوَنػػػػا

 َغػػػػػػر َد َأْىػػػػػػَوَج ِفػػػػػػي ُمْنَتِشػػػػػػيَناتَ 
  َوَأْصػػػػَبْحَف ُمْجَتِمَعػػػػاٍت ُسػػػػُكوَنا

 

لقػػد تمالػػؾ نفسػػو كضػػبطيا منتظػػرنا دنػػك الحمػػار كأتنػػو مػػف المػػاء كشػػربيما حتػػى مرحمػػة الػػرٌم التػػي عنػػدىا 
تمتم  البطكف ، فتثقؿ الحركة، كمف ثمة يسيؿ الصيد، ككؿ ذلؾ مما يشير إلى ذكاء ىذا الصائد الذم 
رسمو كعب بصكرة تؤكد أنو ال يخط  رميتو أبدنا، كمػف تمػاـ ذلػؾ أف تكػكف قكسػو صػمبة مصػنكعة مػف 
النبعػػة المشػػيكرة بصػػنعة القسػػٌي منيػػا، كعنػػدما تأكػػد مػػف مناسػػبة المحظػػة لمرمػػي كمػػف إمكانػػو اإلصػػابة، 

رتو؛ أطمؽ السيـ لكنو طاش كلـ يصب، كلـ يكػف ذلػؾ الفشػؿ مػف سػنتو كطبيعتػو فػي الرمػي، فمعػؽ حسػ
ألنو لـ يكف يتكقع الفشؿ رغـ كػؿ مػا يتمتػع بػو مػف ميػارة، كأصػيبت أمػو المتميفػة عمػى الصػيد بالحسػرة 
كاأللـ، كتمؾ لحظة التأـز الذاتي عند الصياد كأمو، كىي لحظة تقابميا لحظة الفػرح بالنجػاة عنػد الحمػار 

ار صػكت الفػًرح بمنعطػؼ الػكادم كأتنو، فقد أخذا في العدك ينتقبلف بيف األماكف الغميظة، كيصدر الحمػ
 َ كما يغرد اليائج المنتشي مف نشكتو 

                                                 
   َـ ُٖٔٗالقاىرة  –مكتبة الشباب  – ُِد/ ثناء أنس الكجكد : رمز الماء في األدب الجاىمي ص  - ُ
  َ  ُُٔ: د/ عمي البطؿ : الصكرة الفنية في الشعر العربي ص  حكؿ عبلقة حمار الكحش بالشمس انظر - ِ
، أمسػػػؾ : ضػػػبط نفسػػػو ، تنحػػػى : قصػػػد ، الصػػػفراء : القػػػكس ، أرز : المػػػراد صػػػبلبة القسػػػي ،  ٕٓ -ْٕديػػػكاف كعػػػب ص  - ّ

ىج : الغبػار ، سػراة العجس : المقبض ، فتيؽ الغراريف : كاسع الحديف ، حشر : لطيػؼ ، سػنيف : مسػنكف ، الفقػرة : اإلمكػاف ، الػر 
العشػػاء : ارتفاعػػو ، المصػػدركف : المرتػػدكف عػػف المػػاء ، يػػزر : يقػػص ، يقػػرك بيػػف : يتتػػبعيف ، حػػزكف : مػػا غمػػظ مػػف األرض ، 

ا     َتعشيره : متابعتو النييؽ ، الجزع : منحنى الكادم ، مستجذالن : فرحن
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كالمبلحػػػظ عمػػػى ىػػػذه الصػػػكرة الدراميػػػة التػػػي جمعػػػت بػػػيف أزمػػػة اإلنسػػػاف كأزمػػػة الحيػػػكاف ، أف  
الشاعر قد انتصر لمحيكاف كما فعؿ أكس مع ثكره في الصكرة األكلى ، ككذلؾ مع الحمار الكحشي فػي 

ىيػػر مػػع بقرتػػو ، كلػػـ ينتصػػر ثبلثػػتيـ لئلنسػػاف رغػػـ حاجتػػو ليػػذا االنتصػػار ، ( ، كز ُقصػػيدتو الفائيػػة )
كالسبب في ذلؾ كاضح ، إذ أراد ثبلثتيـ مف الصكرة الكصكؿ بالناقة إلى أقصى حػدٍّ مػف السػرعة كالقػكة 
 كالصػػبلبة ، ككجػػدكا أف ذلػػؾ ال يػػتـ إال باتخػػاذ ىػػذه الحيكانػػات مشػػبينا بػػو أك معػػادالن مكضػػكعيِّا لمناقػػة ،
بحيػػث تبػػرز األزمػػة التػػي تتعػػرض ليػػا تمػػؾ الحيكانػػات مػػدل سػػرعتيا كصػػبلبتيا التػػي ترتػػد فػػي الصػػكرة 

  َمع بيف الناقة كىذه الحيكانات التشبييية إلى كجو الشبو الجا
، بيػػد أف  كمػػف نافمػػة القػػكؿ حػػكؿ ىػػذه الصػػكر ألكس كزىيػػر ككعػػب أنيػػا صػػكر مكػػركرة شػػائعة 

، ففػي صػكرة أكس عػف الثػكر كصػكرتو عػف الحمػار  فػي التميػز كالتفػردقػد نجحػكا الثبلثػة ىؤالء الشػعراء 
كاإلجػػادة فػػي التقػػاط الصػػكر الصػػغيرة،  ََََعانػػو فػػي كصػػؼ الصػػائد كالحمػػار إم كجػػدنا تميػػزه فػػي "

، كشػكاىد عمػى بػركز  ، فيػي ميػداف التفػكؽ كاالمتيػاز ، كالتشػبييات البديعػة كصياغة األساليب الجميمػة
ف تميز عػف أكس باإلفاضػة فػي ( كذلؾ مِالشخصية " ) ا عند كعب في صكرتو األخيرة، كا  ا رأيناه أيضن

كصػػؼ الحمػػار كصػػراعو مػػع أتنػػو، كأمػػا زىيػػر فقػػد تميػػزت صػػكره بالنزعػػة العقميػػة المنطقيػػة إلػػى جانػػب 
النزعة األخبلقية، كقد ظير في خبلؿ ذلؾ كمو" غاية فنية غالبة ىي استغراؽ المعاني كاستنفادىا، كىك 

ه الغاية في أشعاره عف طريؽ نكعيف مف الصكر: األكلى، صكر كمية كانت تنحػؿ فػي أشػعاره يحقؽ ىذ
إلى صكر جزئية عديدة، تأخذ بالمعنى مف جميع جكانبػو، كفػي أبعػاده المختمفػة، كالثػاني طريػؽ الصػكر 
الجزئيػػة ليػػذه الجكانػػب المختمفػػة مػػف المعنػػى  كىػػي صػػكر تتجمػػع كتتكاصػػؿ لتكػػكف فػػي آخػػر األمػػر ىػػذه 

 َ(  ّالصكرة الكمية الجامعة " )
 ب ػ انتصار اإلنساف : 

إذا كانت رغبػة الصػياد/ اإلنسػاف فػي الحصػكؿ عمػى صػيده كاالنتفػاع بػو قػد فشػمت عنػد كعػب،  
فتننا نجد الحطيئة ينتصر لئلنساف، كيظفره بفريستو في صكرة قصصية ممحمية تمثؿ قصة فنية مكتممة 

كص، كاستعراض المكاف، ثـ يضع بذرة حدث يعيف المكاف كطبيعة القسمات، فيك" يستيميا بتقديـ الشخ
 ( :ٓ( يقكؿ الحطيئة )ْالشخكص عمى إنمائو كتطكيره ")

 َوَطػػػاِوي ثَػػػاَلٍث َعاِصػػػِب اْلػػػَبْطِف ُمْرِمػػػؿٍ 
ْنػػػِس َوْحَشػػػةٌ   َأِخػػػي َجْفػػػَوٍة ِفيػػػِو ِمػػػَف اإِل
 َوَأْفػػػػػَرَد ِفػػػػػي ِشػػػػػْعٍب َعُجػػػػػوزًا ِإزّاَءَىػػػػػا

 اْ تَػػػػَذْوا ُخْبػػػػَز َممَّػػػػةٍ ُحَفػػػػاٌة ُعػػػػرَاٌة َمػػػػا 

ـْ َيْعػػِرْؼ ِبَيػػا َسػػاِكٌف َرْسػػَما   ِبَتْيَيػػاَء َلػػ
َس ِفيَيا ِمْف َشرَاَسِتِو ُنْعَمػى ِْ  َيَرى اْلُب
ـُ َبْيَمػػػػػػػػا  َثاَلثَػػػػػػػػُة َأْشػػػػػػػػَباٍح َتَخػػػػػػػػاُلُي
 َواَل َعَرفُػػػػوا ِلْمُبػػػػرِّ ُمػػػػْذ ُخِمقُػػػػوا َطْعَمػػػػا 

                                                 
  َ  ّٕ – ٕٔص  ٕٓ – ِٕانظر ديكاف أكس األبيات  - ُ
  َ الصدر لخدمات الطباعة –ـ ُِٗٗ/ ُط – ّٗد محمد النجار : أساليب الصناعة في الشعر الجاىمي صد/ أحم - ِ
  َ  ُّٖد/ إبراىيـ عبد الرحمف : الشعر الجاىمي قضاياه الفنية كالمكضكعية ػ سابؽ ػ ص  - ّ
  َ ـُٕٗٗاآلداب  ُِٗد/ صبلح رزؽ : معمقة امرئ القيس كقصائد أخرل : التشكيؿ الفني كمبلمح الرؤية ص  - ْ
    َكانظر اليامش   ّّٕديكاف الحطيئة ص  - ٓ
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يػؽ لعناصػر الحػدث دكف أف يصػؿ إلػى المحظػة الحاسػمة تنفرد ىذه المكحة االستيبللية بتقديـ كصػؼ دق
( فالشػػاعر يقػػدـ لنػػا ُفػػي بنيتػػو القصصػػية؛ ألف" الكصػػؼ يعمػػؿ عمػػى تعطيػػؿ الحػػدث كتعميػػؽ السػػرد " )

ثبلث شخصيات ، األكلى منيا شخصية مجيكلػة غيػر محػددة بػالعمـ أك مػا يسػد مسػده كالكنيػة كالمقػب، 
بػو فػي البيػت األكؿ، تمػؾ التػي تعػيف القػارئ عمػى تخمػيف مػا  بينما قنع الشاعر بتقديـ الصفات الخاصة
مرمػػػػؿ ، كبعيػػػػدنا عػػػػف الداللػػػػة الصػػػػرفية  َعاصػػػػب الػػػػبطف  َيمكػػػػف لمشػػػػاعر أف يقصػػػػو، فيػػػػك: طػػػػاكم 

المكرفكلكجيػػة ليػػذه الصػػفات الثبلثػػة باعتبارىػػا منتميػػة إلػػى صػػيغة صػػرفية كاحػػدة ىػػي اسػػـ الفاعػػؿ، فػػتف 
أثر الفقر كالعكز عمى ىذا الرجؿ ، كىك أثر ارتد في مظيره الخػارجي بنيتيا الداللية مجتمعة تشير إلى 

إلى عصب البطف كربطيا حتػى ال يػؤثر فييػا الجػكع  بعػد نفػاد الػزاد/ مرمػؿ، كقػد مػر عمػى كضػعو ىػذا 
  َثبلثة أياـ طكاىا في ىذا الجكع كالفقر 

ػا ػ صػكرة كصػفية ىػي صػكرة الجفػ  كة كالعزلػة التػي كيقػدـ الشػاعر ليػذا الشػخص المجيػكؿ ػ نصِّ
صارت مبلزمة لػو كاصػمة إيػاه بالشػذكذ عػف الطبػاع البشػرية إذ ألػؼ الكحشػة كالعزلػة كصػارت لػو نعمػة 
يتمذذ بيا ، يفرد امرأتو العجكز، كالعجز يستدعي دالالت كبر السػف كالمػرض، كثقػؿ الحركػة، ككػؿ ذلػؾ 

كالد إلى أشباح قد أعمؿ فييػا الجػكع تجسيد لحالة البؤس كالفقر التي تحكلت معيا الشخصية الثالثة/ األ
معكلػػو فبػػدت أجسػػادىا شػػاحبة، ثػػـ كصػػفيـ بالحفػػاة الػػذيف لػػـ يػػأكمكا الممػػة كال البػػر منػػذ زمػػف بعيػػد يرجعػػو 
الشاعر إلى زمف كالدتيف، كيؤكد ذلػؾ كمػو المكػاف الػذم ألػح فػي كصػفو فيػك تييػاء يضػؿ فييػا السػائر، 

    َلقفر كالجدب أك بيداء يبيد مف يجتازىا مع ما فييا مف ا

كبعد أف فرغ مف ىذه المكحة االستيبللية المييئة لذىف المتمقي إلى ما يزمع الشاعر فعمو  يأتي  
 ( : ِبالحدث الذم أقض مضجعو ، كجعمو يفيء إلى ذاتو كيثكب إلى رشده )

 رََأى َشػػػَبًحا َوْسػػػَط الظَّػػػاَلـِ َفرَاَعػػػوُ 
ػػػػػػػػا َرءُه ِبَحْيػػػػػػػػَرةٍ   َفَقػػػػػػػاَؿ اْبُنػػػػػػػػُو َلمَّ

 اَل َتْعتَػػِذْر ِباْلُعػػْدـِ َعػػؿَّ الَّػػِذي َطػػرَّاوَ 
ـَ ُبْرَىػػػػػةً  َـّ َأْحَجػػػػػ  َفػػػػػَروَّى َقِمػػػػػياًل ثُػػػػػ
 َوَقػػاَؿ : َىَيػػا َربَّػػاُه َضػػْيٌؼ َواَل ِقػػًرى

 

ػػػا  َر َواْىَتمَّ ػػػا َبػػػَدا َضػػػْيًفا َتَسػػػوَّ  َفَممَّ
 َأَيا َأَبِت اْذَبْحِني َوَيسِّْر َلُو َطْعَمػا

ػػػػاَيُظػػػػف  َلَنػػػػا َمػػػػااًل َفُيوِسػػػػ  َعَنا َذمَّ
ػا ـْ َيػْذَبْم َفتَػاُه َفَقػْد َىمَّ ْف ُىَو َلػ  َواِ 
 ِبَحقَِّؾ اَل َتْحِرْمُو تَا المَّْيَمَة المَّْحَمػا

 

ففي غمرة اإلحساس بمرارة الفقر كقسكة الجكع يممح الشاعر شبح ضيؼ كسػط الظػبلـ، فتفزعػو رؤيتػو ، 
قاحمة ، كحؽ الضيؼ اإلكػراـ  كأكػـر لمعربػي كتزيده ىمِّا فكؽ ىمكمو، فالشبح القادـ ضيؼ في صحراء 

أف يمقى حتفو كال يكـر ضػيفو ، كلكػف أنػى لمثػؿ ىػذا المعػكز المرمػؿ العاصػب الػبطف أف يكػـر الضػيؼ 
القادـ عمى حيف غرة وه كىذه بداية األزمة التي تعرض لمرجؿ ، كثـ فرجة تنفرج بيا إذ يقدـ الكلد نفسػو 

البخؿ كعدـ إكراـ الضيؼ ، كتمؾ فرجة تزيػد األزمػة ثقػبلن ، فكيػؼ فداءى ما سيتعرض لو األب مف مذمة 
                                                 

  َ  َْٓد/ محمد الناصر العجيمي : الخطاب الكصفي في األدب العربي القديـ ػ سابؽ ت ص  - ُ
  َ  ّّٕ، كالبيت األخير انظر تحقيؽ د/محمد أميف طو لمديكاف ىامش ص  ِٕٓ -ِٔٓديكاف الحطيئة ص  - ِ
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ف ىك لـ يذبحو ، فقد ساكرتو نفسو الشاذة الطباع التي يبدك معيا أنو ىك  يذبح الكلد ليقدمو لضيفو وه كا 
  َ( بذبح كلده ُالحطيئة نفسو )

ذا كػػاف ذبػػح الكلػػد يسػػتدعي قصػػة نبػػي ا إبػػراىيـ ) إسػػماعيؿ عمييمػػا ( كىػػك ييػػـ بػػذبح ابنػػو ِكا 
َفَممَّا َبَماَل َمَعُو السَّْعَي َقػاَؿ َيػا ُبَنػيَّ إنِّػي  ﴿السبلـ تنفيذنا لمكحي اإلليي الذم صكرتو آية سكرة الصػافات 

َمُر َسػػَتِجُدِني ِإف َشػػاَء المَّػػ ِْ ِمػػَف  وُ َأَرى ِفػي الَمَنػػاـِ َأنِّػػي َأْذَبُحػػَؾ َفػػانُظْر َمػػاَذا تَػػَرى َقػػاَؿ َيػػا َأَبػػِت اْفَعػػْؿ َمػػا تُػػ
اِبِريَف  فتنو استدعاء شػكمي ال يػربط القصػة الشػعرية بالقصػة القرآنيػة ؛ لبعػد [ ٕٓٔ] الصافات  ﴾الصَّ

ككسػػط ىػذه األزمػة المزدكجػة ال يجػػد مفػرِّا مػف المجػػكء  َمػا بينيمػا مػف الغايػػات كاألىػداؼ كالبنيػة الفنيػة 
ا ليكشؼ عنو ىذا الكرب، كيزيػؿ ىمػو، فيسػت جيب ا دعػاءه، كيأتيػو الفػرج حيػث إلى ا تعالى متضرعن

 : (ّ) الحيكاف الظام  لمماء الذم يغدك بالنسبة لو رمزنا لممكت ال رمزنا لمحياة
 َفَبْيَنػػا ُىَمػػػا َعنَّػػػْت َعَمػػػى اْلُبْعػػػِد َعاَنػػػةٌ 
 ِعَطاًشػػا ُتِريػػُد اْلَمػػاَء َفاْنَسػػاَب َنْحَوَىػػا
ْت ِعَطاَشػػػػػَيا  َفَأْمَيَمَيػػػػػا َحتَّػػػػػى تَػػػػػَروَّ

 َنُحػػوٌص َذاُت َجْحػػٍش َسػػِميَنةٌ َفَخػػرَّْت 
 

 َقِد اْنَتَظَمْت ِمْف َخْمِؼ ِمْسَحِمَيا َنْظَمػا 
 َعَمػػػى َأنَّػػػُو ِمْنَيػػػا ِإَلػػػى َدِمَيػػػا َأْظَمػػػى
 َفَأْرَسػػػػَؿ ِفيَيػػػػا ِمػػػػْف ِكَناَنِتػػػػِو َسػػػػْيَما
 َقػػِد اْكَتَنػػَزْت َلْحًمػػا َوَقػػْد َطبََّقػػْت َشػػْحَما

 

األتػف الظمػأل، يسػكقيا حمػار الػكحش، فكمػف كانتظػر حتػى  لقد انفرجت أزمة الشاعر عف مجمكعة مػف
ارتكت، فرماىا بسيـ لـ يخطئيا، إذ خرت كاحػدة منيػا ككانػت سػمينة صػحيحة لػـ ينيكيػا الحمػؿ ، ممػا 
يعني أنيـ سكؼ ييطعمكف ضيفيـ كيىطعمكف، كىنا نمحظ انتصاره لئلنساف في صراعو مع الحيكاف، فقد 

نمػا كانػت أبرز اإلنساف في صكرة المحتػاج  حاجػة ممحػة لمصػيد، كلػـ تكػف الحاجػة لػو بالدرجػة األكلػى كا 
 ، لمغير/ الضيؼ، كىذا ما يشير كذلؾ إلى االنتصار ليذه القيمة التي شغؼ العرب بيا كىي قيمة الكـر
ميما قيؿ عف الشاعر صاحب الصكرة مف البخؿ كالشح، كغيرىػا مػف األكصػاؼ التػي ألػح عمػى إبرازىػا 

  َخصيات األخرل كالمكاف ليذه الشخصية كالش
كقػػد تركػػت ىػػذه االنفراجػػة أثرىػػا عمػػى األسػػرة جميعيػػا ، إذ تبػػدلت حاليػػا مػػف اإلحسػػاس ببػػؤس  

 ( :ْالفقر كالعكز إلى سعادة الغنى بتكراـ الضيؼ كالنجاة مف مذمة البخؿ )
 َفَيػػػػػا ِبْشػػػػػَرُه ِإْذ َجرََّىػػػػػا َنْحػػػػػَو َقْوِمػػػػػوِ 

 َضػػْيِفِيـْ  َفَبػػاُتوا ِكرَاًمػػا َقػػْد َقَضػػْوا َحػػؽَّ 
ـْ ِمػػػػػْف َبَشاَشػػػػػِتِو َأًبػػػػػا  َوَبػػػػػاَت َأُبػػػػػوُى

 

ػػا رََأْوا َكْمَمَيػػا َيػػْدَمى  ـْ َلمَّ  َوَيػػا ِبْشػػَرُى
ـْ َيْغَرُموا ُ ْرًما َوَقْد َ ِنُموا ُ ْنَما  َفَم
ػػػػا ـ  ِمػػػػْف ِبْشػػػػرَِىا ُأمَّ ـُ َواأُل   ِلضػػػػْيِفِي

 

ػػا طبيعيِّػػا لممع انػػاة التػػي عانتيػػا الشخصػػيات جميعيػػا   إف ىػػذه النيايػػة السػػعيدة التػػي جػػاءت ختامن
تؤكد أف الشاعر قد قصد إلى بناء عمؿ فني يتخذ شكؿ القصة ذات الشخصيات كالمكاف كالحػدث  مػع 

                                                 
  َ  ِِناصؼ : القصة في الشعر العربي إلى أكائؿ القرف الثاني اليجرم ػ سابؽ ػ ص عمي النجدم  - ُ
  َ  ُِالسابؽ ص  - ِ
  َ ، عنت : عرضت ، عانة : حمر الكحش ، نحكص : سمينة ، طبقت : امتؤلت ّّٖديكاف الحطيئة ص  - ّ
  َالسابؽ الصفحة نفسيا  - ْ
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ما فييا مف التعقيد الذم يبمغ ذركتو ، كيستدعي حبلِّ " كال يتيسر الحؿ إال بتضافة عنصر جديد يعرؼ 
( كلػـ ُعممػو الفنػي ، كتخػتـ القصػة بالنيايػة المقبكلػة " ) الفناف كيؼ يدخمو ، كمتى يجعػؿ لػو مكاننػا فػي

يكف العنصر الجديد سكل مجمكعة الحمػر الكحشػية التػي بػدت فػي المكحػة منيزمػة عمػى عكػس مػا رأينػا 
ػػػر الكحشػػػية طرفنػػا فػػػي صػػراع مػػػع اإلنسػػػاف ؛ ألف  مي فػػي كثيػػػر مػػف المكحػػػات الفنيػػػة التػػي دخمػػػت فييػػا الحي

  َر ليذه القيمة الخمقية قيمة الكـر الشاعر إنما كاف يريد االنتصا
 ثانًيا : الصورة الوصفية :

كاف اتجاه الشعراء األربعة نحك الصكرة القصصية قد دفعيـ دفعنا نحك حركية الصكرة كدراميتيا  
التػي مػػف شػػأنيا أف تتكاصػػؿ مػػع المتمقػػي ، كتشػػده إلػػى الػنص بمػػا فييػػا مػػف حػػدث كتعقػػد فيػػو كحػػؿ يقػػؼ 

تػػو فػػي حػػدس كتخمػػيف عمػػا تكػػكف عميػػو النيايػػة ممػػا يعنػػي أف الصػػكرة حيػػة نابضػػة القػػارئ كالمتمقػػي قبال
بالحركػػػة كالحيػػػاة ، أمػػػا فػػػي الصػػػكرة الكصػػػفية ، فتننػػػا نػػػرل لكحػػػة فنيػػػة يقػػػكـ الشػػػاعر برسػػػميا مسػػػتعيننا 
بالعناصػػر عينيػػا التػػي يسػػتعيف بيػػا الرسػػاـ فػػي رسػػـ لكحتػػو التػػي قػػد تشػػير إلػػى بعػػض الػػدالالت النفسػػية 

ا في المكحة الكصفية الشعرية المرتبطة    َبمبدعيا ، كىك ما نجده أيضن
 ػ صػورة الطػمؿ :ٔ

ارتضػت التقاليػػد الشػػعرية المكركثػػة عنػػد العػػرب القػدامى أف تكػػكف المقدمػػة الطمميػػة جػػزءنا أساسػػيِّا  
ذا كػاف مؤرخػك األدب كنقػاده قػد اختمفػكا حػكؿ نشػأة الشػعر الع ربػي مف بنية القصيدة العربيػة القديمػة ، كا 

كأكلياتو ، فتنيـ قد اختمفكا كذلؾ في المقدمة الطمميػة كأكؿ مػف بػدأىا ىػؿ ىػك الميميػؿ   أـ ابػف حػزاـ أـ 
كقد كاف ثمػة إجمػاع عمػى أف امػرأ القػيس قػد فػتح عمػى الشػعراء العػرب أبكابنػا كثيػرة فػي  (ِامرؤ القيس )

 َاإلبداع الشعرم كاف مف بينيا المقدمة الطممية  
قتيبػػة إلػػى نظػػاـ القصػػيدة دالػػة عمػػى المكانػػة التػػي تشػػغميا المقدمػػة الطمميػػة مػػف  كانػػت إشػػارة ابػػف 

بنيتيا، فقد قاؿ إف: " مقصد القصيد إنما ابتػدأ فييػا بػذكر الػديار كالػدمف كاآلثػار، فبكػى كشػكا، كخاطػب 
بلقػة ( كىػي إشػارة تسػتدعي العّالربع، كاستكقؼ الرفيؽ؛ ليجعؿ ذلؾ سببنا لذكر أىميا الظاعنيف عنيػا ")

  َالسببية بيف البنى المككنة لمقصيدة ك الترابط كاالتحاد بيف أجزائيا 
كمػػػا يمكػػػف أف نممػػػػح إشػػػارة ابػػػػف قتيبػػػة إلػػػػى دكر العامػػػؿ النفسػػػػي فػػػي تكػػػػكف المقدمػػػة الطمميػػػػة، 
فاألطبلؿ تقكـ بدكر المثير الػذم يسػتثير شػجكف الشػاعر كذكرياتػو، كتقػـك دمكعػو بػالتعبير الحسػي عػف 

فالمكحػػة الطمميػػة تػػؤدم" كظيفػػة خمػػؽ ىػػذا الجػػك الشػػعرم الػػذم يمػػنح الشػػاعر القػػدرة عمػػى  ىػػذه االسػػتثارة
القػػكؿ؛ ألنػػو يصػػبح فػػي حالػػة معانػػاة شػػعرية حػػادة تمػػده بالمشػػاعر التػػي تمكنػػو مػػف التنفػػيس عػػف كػػؿ مػػا 

                                                 
  َ  ُِٗص   -أخرل ػ سابؽ د/ صبلح رزؽ : معمقة امرئ القيس كقصائد  - ُ
  َ  َٖ -ّٕد/ حسيف عطكاف : مقدمة القصيدة الجاىمية ػ سابؽ ػ ص  - ِ
 َ  ْٕ/ُابف قتيبة : الشعر كالشعراء ػ سابؽ ػ  - ّ
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( كىػك مػا يؤكػد عمػى" أف ُيحتبس في نفسو مف اإلحساسات، كيدكر فػي ذىنػو مػف األفكػار كالحػكادث ")
راء الجاىمييف كانكا صادقيف في تصكير انفعاالتيـ بآثار الديار كمككب االرتحاؿ، فذلؾ تعبير عف الشع

  َ(  ِمشاعر حقيقة لمنفس البشرية في ىذه المكاقؼ " )
كربمػػػا رجعػػػت عمػػػة المقدمػػػة الطمميػػػة إلػػػى فكػػػرة القمػػػؽ كالحيػػػرة المسػػػيطرة عمػػػى الشػػػاعر الجػػػاىمي 

( كمػػع ذلػػؾ تظػػؿ المكحػػة الطمميػػة ّاة/ المػػكت كالمصػػير اإلنسػػاني )بسػػبب تفكيػػره الػػدائـ فػػي ثنائيػػة الحيػػ
مظيرنا مف مظاىر تأثير البيئة الجاىمية عمى إنسانيا ، فيي بيئة بدكية ديدنيا تنقؿ أىميا كارتحاليـ مف 
مكاف إلى آخر ، كمف ثمة فيذه المكحة الطممية " تعبير عػف تمػؾ الظػاىرة الطبيعيػة فػي المجتمػع البػدكم 

( كذلػؾ مػا يقتػرب بنػا ْالحركة التي كانت نتيجة طبيعية لمتفاعؿ الحتمي بػيف البيئػة كالحيػاة " ) ، ظاىرة
مف الصكرة العامة التي رسميا الشعراء الجاىميكف لؤلطبلؿ  فقد صكركىا حيػة نابضػة بمظػاىر الحركػة 

لػدعاء بالنعمػة كالسػقيا كالحياة التي تبػدك فػي اقتػراف صػكرة الطمػؿ بالمػاء كالحيكانػات كاأللػكاف المختمفػة كا
  َمف الشاعر المتأمؿ فييا  

كبالرغـ مف مكانة المكحة الطممية في القصيدة القديمة ، فتف عدة أبياتيػا فػي كثيػر مػف األحيػاف 
ف زادت فػػبل تكػػاد تصػػؿ إلػػى عػػدة أصػػابع اليػػديف ، كمػػف قبيػػؿ  ال تكػػاد تجػػاكز أصػػابع اليػػد الكاحػػدة ، كا 

مية عند أكس ، ففضبلن عف قمة عدد أبياتيا ، نجد مرات استخدامو إياىا الحالة األكلى كانت المكحة الطم
 قميمة إذا ما قكرف بغيره مف الشعراء اآلخريف ، كذلؾ ما يكضحو الجدكؿ التالي :

 عدد األبيات مرات االستخداـ الشاعر
 َُ ْ أكس
 ِْ ُُ زىير
 َِ ٔ كعب

 ِّ ٕ الحطيئة

لى جانب ىذه القمة نجد أف أطكؿ مق دمة طممية عنده قد بمغت خمسة أبيات ، في حيف بمغػت كا 
عنػػد الشػػعراء الثبلثػػة البػػاقيف سػػبعة أبيػػات ، كربمػػا كانػػت ىػػذه القمػػة سػػببنا فػػي خفػػكت الجانػػب الكصػػفي 
مير كالحيكاف كالسحاب ، كغير ذلؾ ، يقكؿ أكس مف  لؤلطبلؿ عند أكس رغـ تميزه بكصؼ السبلح كالحي

 ( : ٓماضر )بائيتو األكلى عف بقايا ديار ت
 َشػػػػػػبَّْيُت ءَيػػػػػػاٍت َبِقػػػػػػيَف َلَيػػػػػػا
 َتْمِشػػػػي ِبَيػػػػا ُرْبػػػػُد النََّعػػػػاـِ َكػػػػـ

 

ِلػػػػيَف َزَخاِرًفػػػػا ُقُشػػػػَبا   ِفػػػػي اأَلوَّ
 َتْمِشػػػي ِإَمػػػاٌء ُسػػػْرِبَمْت ُجُبَبػػػا 

 

                                                 
  َ  ُِٔد/ نكرم حمكدم القيسي : الطبيعة في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ت ص  - ُ
  َ  ّّٓبؽ ػ ص د/ عمي الجندم : في تاريد األدب الجاىمي ػ سا - ِ
  َ ِٓٓ -ِْٕحكؿ تفسير المقدمة الطممية كتعميميا انظر : د/ إبراىيـ عبد الرحمف : الشعر الجاىمي ص  - ّ
  َ  ُِْٔرقـ اإليداع  –القاىرة  –دار غريب  – ُِّد/ يكسؼ خميؼ : دراسات في الشعر الجاىمي ص  - ْ
  َ  ُديكاف أكس ص  - ٓ
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فقد اتكأ عمى أسمكب التشبيو ليصكر العبلمات التي بقيت مف ديارىػا ، فيػي تشػبو الزخػارؼ أك النقػكش 
ا يمشػي بػو النعػاـ الجديدة ال تي لـ تندثر ، كيبػدك أنيػا عبلمػات متباعػدة فيمػا بينيػا ؛ ألنيػا غػدت مسػرحن

األربد المكف في مشية شبيية بمشػية الجػكارم كقػد ارتػديف الثيػاب المعركفػة بالجبػب ، كىػذا ىػك الكصػؼ 
ربػد النعػاـ الحركي الذم تضمو ىذه المكحة ، إلى جانب عنصر المكف الذم يبدك في الزخارؼ القشيبة ك 
  َبيد أف عنصر الصكت يكاد يختفي إال ما تستدعيو مشية الحيكانات مف صكت مبلـز لمحركة 

كبرغـ خفػكت الجانػب الكصػفي فػي مثػؿ ىػذه المكحػة إال أننػا ال نعػدـ كجػكد العامػؿ النفسػي  أك  
 : (ُ) األثر النفسي الذم يتركو المكاف / األطبلؿ كالرسـك في قمبو ، فيك يقكؿ في بيت كاحد

 َىْؿ َعاِجٌؿ ِمْف َمتَػاِع اْلَحػيِّ َمْنُظػورُ 
 

ـْ َبْيػػُت ُدوَمػػَة َبْعػػَد اإِلْلػػِؼ َمْيُجػػوُر    َأ
 

فػػاألثر النفسػػي الػػذم يتركػػو المكػػاف الخػػالي مػػف أصػػحابو ىػػك مػػا يشػػير إليػػو السػػؤاؿ الػػداؿ عمػػى الرغبػػة 
األمنيػة بحيػرة مقمقػة ينتجيػا  المسيطرة عمى نفسو في إدامة النظر إلى متاع أىػؿ الحػي ، ثػـ تػردؼ ىػذه

االستفياـ في المصراع الثاني ، كىك استفياـ يستدعي اإلجابة بالنفي أك اإلثبات   ككبلىمػا ممػا يبعػث 
  َعمى حيرة الشاعر كقمقو مف ىذا اليجر الذم أصاب المكاف بعد ارتحاؿ اإللؼ عنو 

ذا كاف زىير قد قص أثر أستاذه أكس  احي اإلبداعيػة ، ككانػت " فػي كثيػر مػف المنػ بػف حجػر كا 
الخاصة المشتركة بينو ػ أكس ػ كبيف تبلميذه ػ كمنيـ زىير ػ إنما ىي قبؿ كؿ شػيء مذىبػو الشػعرم فػي 

( كخاصػػة كصػػؼ السػػبلح كالحيػػكاف ، فػػتف زىيػػرنا قػػد تفػػكؽ عمػػى أسػػتاذه فػػي كصػػؼ الطمػػؿ ِالكصػػؼ " )
  ( :ّكىذا ما نراه مف المكحة الطممية التي صٌدر بيا معمقتو )

ـِ  ـْ َتَكمَّػػػػػ ِـّ َأْوَفػػػػػى ِدْمَنػػػػػٌة َلػػػػػ  َأِمػػػػػْف ُأ
 َوَداٌر َلَيػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػالرَّْقَمَتْيِف َكَأنََّيػػػػػػػػػا
ـُ َيْمِشػػػيَف ِخْمَفػػػةً   ِبَيػػػا اْلِعػػػيُف َوا رَا
ػةً   َوَقْفُت ِبَيػا ِمػْف َبْعػِد ِعْشػِريَف ِحجَّ
 َأثَػػػاِفيَّ ُسػػػْفًعا ِفػػػي ُمَعػػػرَِّس ِمْرَجػػػؿٍ 

ػػػػا َعَرْفػػػػُت الػػػػدَّاَر ُقْمػػػػُت   ِلَرْبِعَيػػػػاَفَممَّ
 

 ِبَحْوَماَنػػػػػػػػِة الػػػػػػػػدَّرَّاِج َفػػػػػػػػاْلُمَتَثمَّـِ  
 َمرَاِجػػُع َوْشػػـٍ ِفػػي َنَواِشػػِر ِمْعَصػػـِ 
َُِىا َيْنَيْضَف ِمْف ُكػؿِّ َمْجػَثـِ   َوَأْطاَل
ـِ   َفأْلًيػػا َعَرْفػػُت الػػدَّاَر َبْعػػَد التَّػػَوى 
ـْ َيتَػػَثمَّـِ  ًيػػا َكِجػػْذـِ اْلَحػػْوِض َلػػ ِْ  َوُن

ـْ َصَباًحا  ـِ َأاَل ِع ْبُع َواْسػَم   َأي َيا الرَّ
 

يقؼ بنا زىير أماـ ىذه المكحة الكصفية التي تسبر أغكار نفسو المتحسرة عمى صكرة ما تبقى مف ديػار 
أـ أكفػػى ، كأكؿ مػػا تبقػػى أمػػاـ عينيػػو ىػػذه الدمنػػة التػػي يتسػػاءؿ عنيػػا سػػؤاؿ المتكجػػع المتػػألـ الػػذم يػػزداد 

رقة بيف الجزء كالكؿ المذيف يبدكاف في صكرة متتابعة متنقمػة ألمو كتكجعو عندما يتك  عمى أسمكب المفا
                                                 

  َ  ّٗديكاف أكس ص  - ُ
  َ  َِٕ/ طو حسيف : في األدب الجاىمي ػ سابؽ ػ ص د - ِ
، حكمانة : ما غمظ مف األرض ، الكشـ : نقش اإلبرة في الذراع ييحشى إثمدنا ، ككاف نساء الجاىمية  ُُ -ٗزىير ص  شعر - ّ

، سفع : سكد ، معرس : يستعممنو لمزينة ، نكاشر : عصب الذراع ، أثافي : مفردىا أثفية كىي الحجارة التي تيجعؿ عمييا القدر 
     َمكضع نزكؿ المسافر ليبلن ، نؤم : حاجز مف تراب يرفع حكؿ البيت لمنع المطر مف الدخكؿ 
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مف األصغر إلى األكبر : دمنة       دار        ربع ، فالدمنة ىي مػا اسػكد مػف آثػار الػديار الباليػة ، 
كىػػي حجػػارة صػػامتة ال تػػتكمـ ، أمػػا الػػدار ، فتنيػػا تشػػبو الكشػػـ الػػذم ترجعػػو الفتػػاة كتػػردده ليثبػػت عمػػى 

أصػػبحت ىػػذه الػػدار خاليػػة بعػػد ارتحػػاؿ أىميػػا إال مػػف ىػػذه الحيكانػػات : العػػًيف أك البقػػر معصػػميا ، كقػػد 
الكحشي ، كاآلراـ كأكالدىا التي تتحرؾ حركة القياـ كالقعكد في حرية مطمقة ال تخشػى معيػا مػف يمنعيػا  

عاء بالنعمػة كقد صارت مجيكلة لديو إال ما يقكـ ظنو بتأكيد حقيقتيا عنػده ، كعنػدما يعرفيػا يتكجػو بالػد
  َكالسبلمة إلى الربع جميعو 

كقػػد نجػػح زىيػػر فػػي تكظيػػؼ العناصػػر المككنػػة لمكحػػة الفنيػػة الكميػػة فػػي التعبيػػر عػػف ىػػذه الحيػػرة  
المتكجعة التي تبدك في داللة المكف األسكد عمى الشؤـ كالمكات ، كالدمنة كالكشـ كاألثافي التي تستدعي 

ا ، كما تبدك الداللة الحركية في صػكرة الحيكانػات التػي يخمػؼ النار بداللتيا عمى اإلحراؽ كالمكا ت أيضن
ػا ، كتػنيض كتجػثـ ، أمػا الداللػة الصػكتية فيػي تبػدك فيمػا يصػدر عػف ىػذه الحيكانػات مػف  بعضيا بعضن
األصػػكات ، ككػػذلؾ فػػي تكجيػػو بالػػدعاء إلػػى الربػػع جميعػػو ، كتضػػافر ىػػذه العناصػػر الثبلثػػة يشػػير إلػػى 

  َث الحركة كالحياة في ىذه قصدية الشاعر إلى بع
ذا كاف زىير قد اتكأ في رسـ صكرة الدار ، كما تبقػى منيػا عمػى المفارقػة بػيف الجػزء كالكػؿ ،   كا 

 ( :ُفتنو يتك  عمى المفارقة الداللية كالزمنية في صكرة دار أسماء التي يقكؿ فييا )
ـُ  ـْ َيْعُفَيػا اْلِقػػَد  ِقػْؼ ِبالػدَِّياِر الَِّتػػي َلػ

ِنػػيُس َوالَ اَل الػػدَّا  ُر َ يََّرَىػػا َبْعػػِدي اأَل
 َداٌر أَلْسػػػػػػَماَء ِبػػػػػػاْلَغْمَرْيِف َماِثَمػػػػػػةٌ 
 َوَقػػػػْد َأرَاَىػػػػا َحػػػػِديثًا َ ْيػػػػَر ُمْقِوَيػػػػةٍ 

 

ـُ   َي  َبَمػػػػػػى َوَ يََّرَىػػػػػػا اأَلْرَواُح َوالػػػػػػدِّ
 ِبالدَّاِر َلػْو َكمََّمػْت َذا َحاَجػٍة َصػَمـُ 
 ِرـُ َكاْلَوْحِي َلْيَس ِبَيا ِمػْف َأْىِمَيػا أَ 

  السِّر  ِمْنَيا َفَواِدي اْلَحْفػِر َفاْلِيػَدـُ 
 

فالمفارقة الزمنية تبدك في كصؼ الديار في صدر البيت األكؿ بعدـ الدركس كالعفاء  رغـ ًقػدىـ عيػدىا، 
ثـ استدرؾ عمى ىذا في العجز بأف ما غير الديار ىك الرياح ك األمطار الدائمػة، كيبػدك أف استحضػار 

شػػرؽ ليػػذه الػػديار إنمػػا كػػاف بػػدافع رغبػػة نفسػػية ال تريػػد لمعػػيف أف تقػػع مػػف الػػديار إال صػػكرة الماضػػي الم
عمػػى كػػؿ مػػا ىػػك مػػبيج كجميػػؿ، كىػػي رغبػػة تتكسػػر عمػػى حقيقػػة الكاقػػع مػػف التحػػكؿ كالتغيػػر الػػذم أكػػد 
انتفاءه في البيت الثاني، فمـ ينزليا بعػده مػف أنػيس يمكػف أف يغيػر فػي مبلمحيػا، كتسػتمر ىػذه المفارقػة 

ي البيتيف الثالث كالرابع، ففي أكليما يشبو دار أسماء الماثمة أمامو بالكحي أك بالكتاب المسطكر، كىك ف
نما ما تبقى منيا، كتمؾ آلية مف آليات المجػاز المرسػؿ حيػث  تشبيو يؤكد عمى أف المشبو ليس الدار، كا 

ؤكد في البيت الرابع أف الػدار غيػر العبلقة الكمية التي يراد منيا الجزء، ثـ يستمر في أسمكب المفارقة لي
ذا كازنػا بػيف لحظػة الحضػكر ك الغيػاب لقمنػا إنيػا لػـ تكػف خاليػة مػف أىميػا  خالية فثىـٌ شيءه ما يسػكنيا كا 
ف كانػت غيػر خاليػة إذ تسػكنيا الحيكانػات عمػى مػا  في الماضػي، أمػا فػي الحاضػر فيػي خاليػة مػنيـ، كا 

  َجرل العرؼ التصكيرم لمشعراء 
                                                 

  َ  َُُ -ََُزىير ص  شعر - ُ
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ذا مػػػا ان تقمنػػػا إلػػػى صػػػكرة الطمػػػؿ عنػػػد كعػػػب كجػػػدناه ال يخػػػرج عمػػػا درج عميػػػو زىيػػػر فػػػي ىػػػذا كا 
 ( :ُالتصكير ، فكعب يصكر الدمنة كما تركتو مف أثر في نفسو بقكلو )

 َأِمػػػػػْف ِدْمَنػػػػػٍة َفْقػػػػػٍر َتَعاَوَرَىػػػػػا اْلِبَمػػػػػى
 َتَعاَوَرَىػػػػػا ُطػػػػػوُؿ اْلِبَمػػػػػى َبْعػػػػػَد ِجػػػػػدَّةٍ 

ـْ َيْبػػػَؽ ِفيَيػػػا َ ْيػػػُر ُأس  مُ   َذْعػػػػَذعٍ َفَمػػػ
 

 ِلَعْيَنْيػػػػػَؾ َأْسػػػػػرَاٌب َتِفػػػػػيُض ُ ُروُبَيػػػػػا 
 َوَجػػػػػػرَّْت ِبَأْذَيػػػػػػاٍؿ َعَمْيَيػػػػػػا َجُنوُبَيػػػػػػا
 َواَل ِمػػْف َأثَػػاِفي الػػدَّاِر َ ْيػػُر َصػػِميِبَيا

 

ا آخر يخاطبو مستفيمنا: أمف أجػؿ ىػذه الدمنػة فاضػت دمكعػؾ وه لقػد أتػى  فنجده يجرد مف نفسو شخصن
نمػػا أتػػت باألمطػػار  البمػػى الدمنػػة مػػف كػػؿ جانػػب فأصػػابيا بالػػدركس كالعفػػاء، كلػػـ تقػػؼ الػػريح سػػاكنة، كا 

لتعٌفي عمى كؿ شيء، كىنا نممح المفارقة الداللية بيف المطر كفعمو، فالمطر بما فيػو مػف المػاء مصػدر 
حيػاة ، كلكنػو ىػػا ىنػا مصػػدر مػكت ليػػذه الدمنػة التػػي كانػت ماثمػػة عػامرة آىمػػة بأىميػا   إذ لػػـ يبػؽ منيػػا 

سػػاس الحػػكض المضػػركب حػػكؿ الخبػػاء ليمنػػع دخػػكؿ المطػػر إليػػو ، كغيػػر الحجػػارة المتبقيػػة مػػف غيػػر أ
األثافي التي يحمؿ عمييا القدر ، كنممح في ىذه المكحة الكصفية تضافر عناصػر الصػكت الػذم ينتجػو 

كؿ سقكط المطر كالتساؤؿ الحائر لنفسػو ، كالمػكف الػذم يبػدك فػي الدمنػة كاألثػافي ، كحركػة تممػح فػي نػز 
  َالمطر ، كفيضاف الدمكع ، كجر الرياح أذياليا 

كيقػػدـ الحطيئػػة صػػكرة دار ىنػػد، كقػػد أصػػابيا العفػػاء إال مػػا بقػػي مػػف األثػػافي، كىػػي صػػكرة تكػػاد  
 ( :ِتككف صكرة كعب السابقة، لكال التفصيؿ الذم قدمو الحطيئة لصكرتيا، يقكؿ )

 َيػػػػػػا َداَر ِىْنػػػػػػٍد َعَفػػػػػػْت ِإالَّ َأثَاِفيَيػػػػػػا
 َعَمْيَيػػػػػػػا َوِلػػػػػػػٌي َمػػػػػػػا ُيَغيُِّرَىػػػػػػػا َأرَّى

 َقْد َ يَّػَر الػدَّْىُر ِمػْف َبْعػِدي َمَعاِرَفَيػا
 َجػػػرَّْت َعَمْيَيػػػا ِبَأْذَيػػػاٍؿ َلَيػػػا ُعُصػػػؼٍ 
 َكػػػػػػَأنَِّني َسػػػػػػاَوَرْتِني َيػػػػػػْوـَ َأْسػػػػػػأَُلَيا

 

 َبػػػػػْيَف الطَّػػػػػِويِّ َفَصػػػػػارَاٍت َفَواِديَيػػػػػا 
 َوِديَمػػػػػػٌة ُحمَِّيػػػػػػْت ِفيَيػػػػػػا َعزَاِليَيػػػػػػا

يُم َفادََّفَنػػػػػْت ِمْنَيػػػػػا َمَغاِنيَيػػػػػاَوا  لػػػػػرِّ
 َفَأْصَبَحْت ِمْثَؿ َسْحِؽ اْلُبْرِد َعاِفيَيػا
 َعْوٌد ِمَف الر ْقِش َما ُتْصِغي ِلرَاِقيَيػا

 

إف كقفة الشاعر أماـ الدار كنداءىا، إنما ىك استحضار لمصػكرة التػي كانػت عمييػا الػدار فػي الماضػي، 
يا بعض أجزاء ىػذه الػدار، كاختػار منيػا األثػافي حيػث القػدر كالحجػارة أما المحظة الحاضرة فقد عفت في

السػػكداء بفعػػؿ النيػػراف المضػػرمة تحػػت القػػدر ممػػا يسػػتدعي داللػػة الجػػكد كالكػػـر مػػف ناحيػػة، كمػػف ناحيػػة 
أخرل تستدعي المكف األسكد بداللتو عمى الشـؤ كالمكت الذم يجد أداة تحققػو كىػي المطػر المتتػابع مػع 

ي ال تبقي عمى شيء أتت عميو كىك ىنا دار ىند ، تمػؾ الػدار التػي بػدت أك مػا تبقػى منيػا الديمكمة الت
مأزكمػػػة مػػػف األمطػػػار المتتابعػػػة ، كمػػػف الػػػدىر كالػػػريح التػػػي جػػػرت أذياليػػػا عمييػػػا ، كأصػػػابتيا بالعفػػػاء 

  َكالدركس ، كصارت الدار شبيية بالثكب البالي 
                                                 

  َ، أس : األساس أك ما تبقى مف الحكض المحفكر حكؿ الخباء ، مذعذع : متيدـ  ُّٗديكاف كعب ص  - ُ
لطػكل : بئػػر بمكػػة ، صػارة : جبػػؿ ، أٌرل عمييػػا : داـ ، كلػٌي : مطػػر يجػػيء يعػد مطػػر سػػابؽ ، ، ا  َِٖديػكاف الحطيئػػة ص  - ِ

   َعزالييا : ـ/ عزالء كىي مصب الماء ، عيصيؼ : شديدة ، سحؽ البرد : الثكب البالي ، عافي : دارس 
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ذا كازنػا بػيف صػػكرة الحطيئػة كصػكرة كعػػب لكجػ  دنا المعجػػـ المغػكم مرتكػزنا عمػػى الػدكاؿ عينيػػا، كا 
كخاصة: الدمنة . الدار . األثافي . الجنكب التػي تجػر أذياليػا، كمػا نجػد الحالػة النفسػية عنػد كعػب فػي 
فيضاف الدمكع لرؤية الدمنة المقفرة، أما عند الحطيئة، فقد عبر عف ىذا األثر النفسي الذم تركو سػؤاؿ 

نفسػػو مػػف خػػبلؿ تحقيػػؽ سػػكء الحالػػة، كىػػي حػػاؿ شػػبيية بمػػف لدغتػػو األفعػػى  الػػدار الصػػامتة العافيػػة فػػي
القديمة التي ال تستجيب لرقى الراقيف ، كلـ تخؿ صكرة الحطيئة مف العناصر الثبلثة : الصػكت كالمػكف 

  َكالحركة، كتضافرىا يبعث عمى حيكية الصكرة كحركيتيا 
 ػ صورة المرأة :ٕ

مػػا احتفػػاؿ ، كأحمكىػػا مػػف شػػعرىـ مكانػػة محكريػػة كانػػت معيػػا احتفػػؿ الشػػعراء العػػرب بػػالمرأة أي 
مرتكزنا لبنية قصائدىـ ، فالكقكؼ عمى األطبلؿ استدعاء لممرأة المفارقة ، كىك ييسمـ لمحػديث عػف المػرأة 
في صكرة النسيب ، أك التغزؿ مف خبلؿ ىذا الغرض الذم شاع في الشعر القديـ شػيكعنا كبيػرنا ، كاتخػذ 

أكليما غزؿ حسي سكاء كاف فاحشنػا أك غيػر فػاحش   كقػد " أكثػر الشػعراء فػي األكؿ  عندىـ اتجاىيف ،
مػػف التغػػزؿ ػ الحسػػي الفػػاحش ػ فػػي النسػػاء ككصػػفيف   أك كصػػؼ مفػػاتنيف ، كتشػػبيييا بأشػػياء ماديػػة 
حسية نابعة مف صميـ البيئػة الجاىميػة كطبيعتيػا كمككناتيػا   كيبلحػظ أنػو كػاف النػكع السػائد فػي الغػزؿ 

  ٓ( ٔ)ىمي ، كقمما خبل منو شعر شاعر " الجا
كأمػػػا ثانييمػػػا ، فغػػػزؿ عفيػػػؼ قنػػػع فيػػػو الشػػػعراء بػػػالتعبير عػػػف العاطفػػػة دكف التطػػػرؽ إلػػػى ذكػػػر  

ف كاف أقؿ مف سػابقو فػي المسػاحة الشػعرية التػي شػغميا،  أكصاؼ المرأة كمفاتنيا الحسية، كىذا النكع كا 
أصػحابو خاصػة، كعنػد العػرب عامػة، فقػد نظػركا إلييػا فتنو يمفت إلػى مكانػة المػرأة المحبكبػة مػف نفػكس 

س نظرة تقديس عنػدما شػبيكىا أك رمػزكا إلييػا بعػدد مػف الرمػكز المقدسػة فػي الميثيكلكجيػا العربيػة كالشػم
فػػػي التعبيػػػر عػػػف  اءعر كاعػػػث الغػػػزؿ بػػػالمرأة إلػػػى رغبػػػة الشػػػكربمػػػا رجعػػػت ب (ِكالميػػػاة كالغػػػزاؿ كالنخمػػػة )

و" الفػػف الجميػػؿ الػػذم صػػكركا بػػو عػػكاطفيـ، كقػػد بقػػي مػػف شػػعرىـ فػػيض ناحيتيػػا بالشػػعر؛ ألنػػ عػػكاظفيـ
( كربمػػػا رجعػػػت تمػػػؾ ّ) غزيػػػر مختمػػػؼ األلػػػكاف كالخصػػػائص، كالغػػػزؿ جػػػدكؿ متػػػرع مػػػف ىػػػذا الفػػػيض "

 كامػػف المشػػاعر كاألحاسػػيس التػػي راحػػ ـسػػيك البكاعػػث إلػػى الناحيػػة الجماليػػة مػػف المػػرأة كمػػا أثارتػػو فػػي نف
ه الناحية الجمالية معنكية متعمقة بالطبيعة النفسية لممرأة ، أك كانت مادية عنيا، سكاء كانت ىذ كفيعبر 

 ( :ْحسية متعمقة بالجماؿ الشكمي كقكؿ أكس )
                                                 

  َ ـ ػ القاىرة  ُُٕٗػ دار المعارؼ  ُّد/ يكسؼ حسيف بكار : اتجاىات الغزؿ في القرف الثاني اليجرم ص  - ُ
، د/ نصرت عبد الػرحمف :  ُٓ -ْٗحكؿ تقديس العرب لممرأة انظر : د/ عمي البطؿ : الصكرة الفنية في الشعر العربي ص - ِ

، د/ مصػطفى عبػد الشػافي الشػكرل : الشػعر الجػاىمي : تفسػير أسػطكرم ص  ُُّ -َُٓالصكرة الفنية في الشعر الجػاىمي ص 
، د/إبػراىيـ عبػد الػرحمف :  ّ/عُمجمػة فصػكؿ مػج ُِّزكػي : التفسػير األسػطكرم لمشػعر القػديـ ص ، د/ أحمد كماؿ  ٕٗ -ِٗ

  َ ُُّالتفسير األسطكرم لمشعر الجاىمي : مجمة فصكؿ العدد نفسو ص 
  َـ دار نيضة مصر ُّٕٗ/ّط ُِد/ أحمد محمد الحكفي : الغزؿ في العصر الجاىمي ص - ّ
لجػت ، حمػش المثػات : قميمػة المحػـ ، عػركب : ضػحكؾ متحببػة إلػى زكجيػا ، مكػبلح :  ، فنكػت : ُْ -ُّديكاف أكس ص  - ْ

  َعابسة ، ريقتيا : ماء الفـ ، اغتبقت : شربت الغبكؽ / شراب العشي ، كرىاء : حمقاء كالمراد شديدة 
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ػػػػاِرـِ الَّالِحػػػػي  َودِّْع َلِمػػػػيَس َوَداَع الصَّ
 ِإْذ َتْسػػػػػػػَتِبيَؾ ِبَمْصػػػػػػػُقوٍؿ َعَواِرُضػػػػػػػوُ 
ْئـِ ءِنَسػػػػػػةٍ   َوَقػػػػػػْد َلَيػػػػػػْوُت ِبِمْثػػػػػػِؿ الػػػػػػرِّ

 َتَيػػػػا َبْعػػػػَد اْلَكػػػػَرى اْ َتَبَقػػػػتْ َكػػػػَأفَّ ِريقَ 
 َأْو ِمػػػػػػْف ُمَعتََّقػػػػػػٍة َوْرَىػػػػػػاَء َنْشػػػػػػَوُتَيا

 

 ِإْذ َفنََّكػػػػْت ِفػػػػي َفَسػػػػاٍد َبْعػػػػَد ِإْصػػػػاَلحِ  
 َحْمػػػِش المِّثَػػػاِت ِعػػػَذاٍب َ ْيػػػِر ِمْمػػػاَلحِ 
ـَ َعػػػُروٍب َ ْيػػػِر ِمْكػػػاَلحِ   ُتْصػػِبي اْلَحِمػػػي
ػاحِ   ِمْف َماِء َأْصَيَب ِفي اْلَحػاُنوِت َنضَّ
ػػػػػػػػاٍف َوُتفَّػػػػػػػػاِح   َأْو ِمػػػػػػػػْف َأَناِبيػػػػػػػػِب ُرمَّ

 

لحاح عمى  فيك يرسـ صكرة حسية لمميس يبدؤىا منذ المحظة األكلى التي عزمت فييا بمجاجة كا 
الرحيؿ تاركة قمبو لفساد البيف الذم أزمعتو ، كقد رأل أف يبادليا الجزاء مف جنس عمميا رغـ تعمؽ قمبو 

ية بالكجو أكؿ ما يمفت الرجؿ مف جماؿ المرأة ، كيقؼ منو عنػد الفػـ بيا ، كىك يبدأ ىذه الصكرة الكصف
المبتسـ الذم يبػرز مػع ابتسػامو جمػاؿ أسػنانيا فيػي مصػقكلة المعػة تحػيط بيػا لثػة قميمػة المحػـ عمػى مػا 

( كمػػف تػػداعيات الفػػـ حديثػػو ؛ كلػػذلؾ يصػػفيا بأنيػػا آنسػػة ُكػػاف ينتظػػره العربػػي القػػديـ مػػف جمػػاؿ المثػػة )
ا الرجػػػاؿ ممػػػا يعنػػػي النظػػػرة التقديسػػػية ليػػػا مػػػف قبػػػؿ الرجػػػؿ ، كيشػػػبييا بػػػالرئـ أك الظبػػػي تػػػؤنس بحػػػديثي

األبيض مستدعينا بيذا التشبيو ما يرتبط بو في الميثيكلكجيا العربية مف التقديس كالعبادة كمف ثمة المرأة 
عه كأنمػػا التػػي تبػػدك فػػي الصػػكرة األكسػػية متحببػػة إلػػى زكجيػػا غيػػر عابسػػة كرضػػابيا طيػػب الرائحػػة المػػ

   َاغتبقت مف الخمر شراب الغبكؽ بالعشٌي 
كيقػػدـ زىيػػر لممػػرأة صػػكرة حسػػية مػػاؿ فييػػا إلػػى التفصػػيؿ ، كلكػػف فػػي غيػػر فحػػش ، بػػدأىا بػػذكر 

 ( :ِالكؿ ثـ أتبعو بذكر تفاصيمو ، كذلؾ حيث يقكؿ )
 َتَناَزَعَيػػا اْلَمَيػػا َشػػَبًيا َوُدر  الن ػػػ

ػػػػا َمػػػػا ُفَوْيػػػػَؽ اْلِعْقػػػػِد مِ   ْنَيػػػػاَفَأمَّ
ػػػػػا اْلُمْقَمتَػػػػػاِف َفِمػػػػػْف َمَيػػػػػاةٍ   َوَأمَّ

 

 ػػُحوِر َوَشػاَكَيْت ِفيَيػا الظَِّبػاءُ  
 َفِمػػْف َأْدَمػػاَء َمْرَتُعَيػػا اْلَخػػػاَلءُ 
ػػػػػَفاءُ    َوِلمػػػػػد رِّ اْلَماَلَحػػػػػُة َوالصَّ

 

كأكؿ ما يطالعنا مف ىذه الصػكرة الكصػفية ىػذا الثػالكث المقابػؿ لصػكرة المػرأة : الميػا . الػدٌر . 
لظباء ، كىك يمثؿ كميات الصكرة التي فصميا البيتاف التالياف ، كتمؾ سمة تصكيرية عند زىير ، فقػد " ا

كاف يحقؽ صكره ، كلـ يكف يعتمد في ىػذا التحقيػؽ عمػى المغػة كحػدىا ، بػؿ كػاف يعتمػد قبػؿ كػؿ شػيء 
أف يحمميػا أكثػر  عمى أف تككف الصكرة كاسعة ىذه السعة التي تتضػمف التفصػيؿ كالتفريػع ، ككأنػو يريػد

( كقػد بػدأ تفصػيمو مػف حيػث انتيػى فػي الكميػات ، فبػدأ بػذكر كجػو ّطاقة ممكنة في التعبير كالتمثيؿ " )
الشػػبو بػػيف المػػرأة كالظبػػي ، كحػػدده بػػالعنؽ الطكيػػؿ ، ثػػـ عػػاد إلػػى الميػػا ليجعػػؿ كجػػو الشػػبو بينيمػػا ىػػك 

ذا المقمتاف مف حيث السعة ، كختـ صكرتو بذكر الكجو الجامع بيف  المرأة كالدر : المبلحة كالصفاء ، كا 
كانت الميا كالظباء تشيراف إلى العبلقة الميثيكلكجية بينيمػا كبػيف المػرأة عنػد العػرب ، فػتف تشػبيو المػرأة 

( ، كىػػذا يعنػػي أف ارتبػػاط ْبالػػدر يسػػتدعي الشػػمس ، كالػػدر " صػػكرة مصػػغرة لمشػػمس المشػػعة البراقػػة " )
                                                 

  َ  َٓد/ أحمد الحكفي : الغزؿ في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ  ُِٔ-ُِٓشعر زىير ص  - ِ
   َ  ِٔد/ شكقي ضيؼ : الفف كمذاىبو في الشعر العربي ػ سابؽ ػ ص  - ّ
4

  َ  ُٓد/ عمي البطؿ : الصكرة الفنية ػ سابؽ ػ ص  - 
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لمشػمس التػي عبػدىا الجػاىميكف   ككػانكا " يسػجدكف  ُمػرأة  كانػت رمػزن المرأة بالػدر /الشػمس يؤكػد أف ال
ذا غربت " ) ذا تكسطت السماء ، كا     َ( ُليا إذا أشرقت ، كا 

ذا ما انتقمنا إلى صكرة المرأة عند كعب كجػدناه يرسػـ صػكرة كصػفية حسػية لسػعاد فػي الميتػو  كا 
 ( : ِأكس كزىير ) المرتبطة بيا ، كىي صكرة بعيدة عف الفحش شأنو في ذلؾ شأف

 َباَنػػػْت ُسػػػَعاُد َفَقْمِبػػػي اْلَيػػػْوـَ َمْتُبػػػوؿُ 
 َوَمػػػا ُسػػػَعاُد َ ػػػَداَة اْلَبػػػْيِف ِإْذ َرَحمُػػػوا
 َتْجُمو َعَواِرَض ِذي َظْمـٍ ِإَذا اْبَتَسَمتْ 
ْت ِبػػِذي َشػػَبـٍ ِمػػْف َمػػاِء َمْحِنَيػػةٍ   ُشػػجَّ
َيػػػاُح اْلَقػػَذى َعْنػػػُو َوَأْفَرَطػػػوُ   َتْجمُػػو الرِّ

 

ـْ ُيْجػػػػػػَز َمْكُبػػػػػػوؿُ ُمتَػػػػػػيَّ    ـٌ ِإْثَرَىػػػػػػا َلػػػػػػ
 ِإالَّ َأَ ػػف  َ ِضػػيُض الطَّػػْرِؼ َمْكُحػػوؿُ 
 َكَأنَّػػػػػػػػُو ُمْنَيػػػػػػػػٌؿ ِبػػػػػػػػالرَّاِح َمْعمُػػػػػػػػوؿُ 
 َصاٍؼ ِبَأْبَطَم َأْضَحى َوْىػَو َمْشػُموؿُ 
  ِمػػػْف َصػػػْوِب َسػػػاِرَيٍة ِبػػػيٌض َيَعاِليػػػؿُ 

 

عقمػػو لتدليػػو فػػي حبيػػا، ثػػـ أخػػذ فػػي تقػػديـ : ارتحػػاؿ سػػعاد، كذىػػاب  لقػػد بػػدأ صػػكرتو ببدايػػة أكس عينيػػا
صػػكرة كصػػفية ليػػا ركػػز فييػػا عدسػػتو الكصػػفية عمػػى كجييػػا متنػػاكالن أجػػزاءه بالكصػػؼ الػػداؿ عمػػى عمػػة 

( كليػػا عػػيف فػػاترة ذات ّ) التعمػػؽ بيػػا، فصػػكتيا أغػػف محبػػب عنػػده كمػػا ىػػك محبػػب عنػػد العػػرب جمػػيعيـ
يا بريػػؽ مػػاء أسػػنانيا كأنمػػا نيمػػت مػػف الخمػػر أجفػاف سػػكد كأنمػػا اكتحمػػت بحجػػر اإلثمػػد، كتظيػػر ابتسػػامت

كعمت منيػا، كعطفػو بػيف النيػؿ كىػك أكؿ الشػرب كالعمػؿ كىػك الشػرب الثػاني تأكيػد لممعػاف أسػنانيا ، أك 
كأنما شربت ماء الكادم البارد بفعؿ رياح الشماؿ ، كمما يؤكد صفاء الريػؽ كلمعانػو أف الػريح قػد أزالػت 

  َكىو مف تراب كغيره عنو كؿ ما يمكف أف يقع عميو فيش
ذا كػػاف تشػػبيو المػػرأة بالميػػا كالغػػزاؿ كالظبػػي ممػػا ىػػك شػػائع عنػػد الشػػعراء العػػرب ، كرأينػػاه فػػي   كا 

صكرتٍي أكس كزىير السابقتيف ، كلـ نره في صػكرة كعػب السػابقة ، فػتف كعبنػا فػي صػكرتو الكصػفية ألـ 
الحيكانػػات األخػػرل ، كىػػي صػػكرة لػػـ شػػداد ال يبعػػد عػػف مثػػؿ ىػػذه الصػػكر الكصػػفية الرابطػػة بينيػػا كبػػيف 

نما تناكلت بعض أجزاء جسدىا ، كذلؾ فػي غيػر  تقؼ عند حد الكجو كحده كما في الصكرة السابقة ، كا 
 ( :ْفحش ، يقكؿ كعب )

َـّ َشػػػػػػػدَّاٍد ِبَيػػػػػػػا ِشػػػػػػػْبُو َظْبَيػػػػػػػةٍ   َأَرى ُأ
 َأَ ػفَّ َ ِضػػيِض الطَّػػْرِؼ َرْخػػٍص ُظُموفُػػوُ 

ِـّ َفْرَقػػػػػػػػدٍ  َوَتْرُنػػػػػػػػو ِبَعْيَنػػػػػػػػْي َنْعَجػػػػػػػػةٍ   ُأ
 َوَتْخُطػػػػػػو َعَمػػػػػػى َبػػػػػػْرِديََّتْيِف َ ػػػػػػَذاُىَما
 َوَتْفتَػػػػػػر  َعػػػػػػْف ُ ػػػػػػرِّ الثََّناَيػػػػػػا َكَأنََّيػػػػػػا

 

 ُتِطيػػػػُؼ ِبَمْكُحػػػػوِؿ اْلَمػػػػَداِمِع َخػػػػاِذؿِ  
ـ  ِمػػػػَف الرَّْمػػػػِؿ َىاِئػػػػؿِ   تَػػػػُروُد ِبُمْعػػػػَت
 َتَظػػػػػػؿ  ِبػػػػػػَواِدي َرْوَضػػػػػػٍة َوَخَماِئػػػػػػؿِ 

ػػػاِؼ اْلَعِشػػػ  يَّاِت َىاِطػػػؿِ َأَىاِضػػػيُب َرجَّ
  َأَقػػػاٍح تَػػػَروَّى ِمػػػْف ُعػػػُروٍؽ َ اَلِئػػػؿِ 

 

                                                 
  َالقاىرة   -دار نيضة مصر  –ـ ُِٕٗ/ٓط – ُِْد/ أحمد الحكفي : الحياة العربية مف الشعر الجاىمي ص  - ُ
، محنية : منعطؼ الكادم ، مشمكؿ : مبػرد بريػاح الشػماؿ ، تجمػك القػذل : تزيمػو  ، ظمـ : بريؽ األسناف ُٗديكاف كعب ص  - ِ

   َ، كالقذل : ما يقع في العيف كالشراب مف األتربة كغيرىا ، يعاليؿ : جمع يعمكؿ كىك الغدير  
    َ  ٕٔد/ أحمد الحكفي : الغزؿ في الشعر الجاىمي ت سابؽ ػ ص  - ّ
لد الظبي المتخمؼ عف أمو ، رخص الظمكؼ : ليف الحكافر ، فرقػد : كلػد البقػرة ،  أىاضػيب ، خاذؿ : ك  ٕٔديكاف كعب ص  - ْ

    َ: الدمعة مف المطر ، رجاؼ : رعد قكم ، العركؽ الغبلغؿ : النتغمغمة في التراب ، كالمراد الكصؼ بالصفاء 
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فأكؿ ما يطالعنا مف صػكرتيا ىػك شػبييا الظبيػة التػي تػدكر باحثػة عػف كلػدىا الخػاذؿ ، ثػـ يصػفيا بمػا  
قدمػػو مػػف كصػػؼ سػػعاد بغنػػة الصػػكت كفتػػكر الطػػرؼ ، كىمػػا فػػي الكجػػو ، ثػػـ ينتقػػؿ إلػػى األسػػفؿ حيػػث 

عمػك قمػيبلن ليصػؼ سػاقييا بػالطكؿ كالنعكمػة كالبيػاض ، كبػيف المػيف كالنعكمػة الحكافر ليصػفيا بػالميف ، كي
كغنػػة الصػػكت كفتػػكر الطػػرؼ تقػػارب داللػػي يسػػتدعي كصػػؼ المػػرأة عمػػى الجممػػة بالرقػػة كالمػػيف ، كتمػػؾ 

 ( :ُصكرة كصفية بعيدة عف ذلؾ الفحش الذم نجده عند الحطيئة في قكلو )

 ةٍ ءثَػػػػػػْرُت ِإْداَلِجػػػػػػي َعَمػػػػػػى َلْيػػػػػػِؿ ُحػػػػػػرَّ 
 ِإَذا النَّػػػػْوـُ أَْلَياَىػػػػا َعػػػػِف الػػػػزَّاِد ِخْمَتَيػػػػا
 ِإَذا اْرَتَفَقػػػػْت َفػػػػْوَؽ اْلِفػػػػرَاِش َحِسػػػػْبَتَيا
 َوُتْضِحي َ ِضيَض الطَّْرِؼ ُدوِني َكَأنََّما
 ِإَذا ِشػػػْئُت َبْعػػػَد النَّػػػْوـِ أَْلَقْيػػػُت َسػػػاِعِدي
ْف َدَنػػػػتْ   َلَيػػػػا ِطيػػػػُب َريَّػػػػا ِإْف َنػػػػَأْتِني َواِ 

 َمػػػػا َتْحػػػػَت النَِّطػػػػاِؽ َكَأنََّيػػػػا َخِميَصػػػػةُ 
ُؽ ِباْلِمػػػػػػػػػػْدَرى َأِثيثًػػػػػػػػػػا َكَأنَّػػػػػػػػػػوُ   ُتَفػػػػػػػػػػرِّ
 َتَضػػػػػػػػوَُّع َريَّاَىػػػػػػػػا ِإَذا ِجْئػػػػػػػػُت َطاِرًقػػػػػػػػا

 

 َىِضػػػػػػيـِ اْلَحَشػػػػػػا ُحسَّػػػػػػاَنِة اْلُمَتَجػػػػػػرِّدِ  
 ُبَعْيػػَد اْلَكػػَرى َباتَػػْت َعَمػػى َطػػيِّ ُمْجَسػػدِ 
ـْ َتَشػػدَّدِ   َتَخػػاُؼ اْنِبتَػػاَت اْلَخْصػػِر َمػػا َلػػ
 َتَضػػػػمََّف َعْيَنْيَيػػػػا َقػػػػًذى َ ْيػػػػُر ُمْفِسػػػػدِ 
ـْ َيَتَخػػػػػػػػدَّدِ   َعَمػػػػػػػػى َكَفػػػػػػػػٍؿ َريَّػػػػػػػػاَف َلػػػػػػػػ
 َدَنػػػػْت َعْبَمػػػػًة َفػػػػْوَؽ اْلِفػػػػرَاِش اْلُمَميَّػػػػدِ 
ػػػدِ  ـْ ُيَخضَّ  َعِسػػػيٌب َنَمػػػا ِفػػػي َناِضػػػٍر َلػػػ
 َعَمػػػػى َواِضػػػػِم الػػػػذِّْفَرى َأِسػػػػيِؿ اْلُمَقمَّػػػػدِ 

  َمى النَّػِديَكِريِم اْلُخزَاَمى ِفي َنَباِت اْلخَ 
 

إنػػو يبػػدأ الصػػكرة بدايػػة ذاتيػػة يػػتحكـ فييػػا ضػػمير المػػتكمـ العائػػد عمػػى ذاتػػو التػػي تػػؤثر البكػػػكر 
لقضاء حكائجو عمى المبيت مع ىػذه المػرأة التػي استرسػؿ فػي أكصػافيا الحسػية مػع اإلشػارة " الصػريحة 

البطف  كمطمؽ الحيسف عند التجرد ( منيا ، كأكؿ مكاقع الفتنة كالشيكة ضمكر ِلمكاقع الفتنة كالشيكة " )
ف نامػػت عمػػى غيػػر طعػػاـ ، كليػػا خصػػر دقيػػؽ  مػػف الثيػػاب ، كطيػػب رائحػػة فميػػا كأنيػػا الزعفػػراف حتػػى كا 
تخاؼ انقطاعػو لدقتػو إذا قامػت لػتجمس بسػبب عظػـ عجيزتيػا ، ثػـ يصػفيا كصػفنا معنكينػا بالحيػاء الػذم 

  َيبدك في فتكر طرفيا الذم ال ترفعو مف شدة حيائيا 
ثـ يعكد إلى ىذا الكصؼ الحسي الفاحش عندما يصؼ عجيزتيا عند تحسسيا باالمتبلء ، مػع  

رائحػػة ريانػػة طيبػػة عنػػد إقباليػػا عميػػو، كفخامػػة عنػػد إدبارىػػا عنػػو، كىػػي خميصػػة مػػا تحػػت النطػػاؽ التػػي 
 تنتطؽ بو مع ليف كنضارة ، أما شعرىا ، فيك كثير طكيؿ يغطي ما تحت أذنييا، كما بعد مكضع العقد
مف عنقيا، كتمؾ إشارة إلى طكؿ العنؽ كىك مف الصػفات المحببػة لػدل العػرب عمػى النحػك الػذم سػبؽ، 

  َكيؤكد عمى طيب رائحتيا التي تفكح منيا عندما يزكرىا ليبلن 
كالحؽ إف ىػذه الصػكرة الغزليػة الكاصػفة لمفػاتف المػرأة الحسػية فػي شػيء مػف الفحػش القػابع فػي  

العبلقة الرابطة بينو كبينيا ، خاصة في الميػؿ لتسػتثير حفيظػة المتمقػي  تحديد عممية الكصؼ مف خبلؿ
العالـ بطبيعة الحطيئة النفسية البعيدة عف البحث عف العبلقة بالمرأة أيِّا كانػت ؛ ألنػو كػاف معػكزنا باحثنػا 

                                                 
اف ، ارتفقت : اتكػأت ، ريػاف : ممتمػ  ، لػـ ، ىضيـ : ضامرة البطف ، مجسد : بو رائحة الزعفر  ِٕ -ٖٔديكاف الحطيئة ص  - ُ

يتخدد : لـ ييزؿ ، عبمة : فخمة ، لـ يخضػد ، لػـ ينكسػر ، أثيػث : شػعر كثيػر ، المػدرل : المشػط ، الػذفرل : العظػـ النػات  خمػؼ 
  األذف ، أسيؿ : طكيؿ ، المقٌمد : مكضع القبلدة ، الرٌيا : الريح الطيبة ، الخمى : الرطب مف النبات  

  َـ  َُٕٗ –بيركت  –دار الثقافة  – ُُْإيميا حاكم : الحطيئة في سيرتو كنفسيتو كشعره ص  - ِ
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أك عػػف المػػاؿ، كعػػف طػػرؽ اكتسػػابو بالمػػدح حيننػػا كاليجػػاء حيننػػا آخػػر، ممػػا يعنػػي أف العبلقػػة الجسػػدية، 
العاطفية بالمرأة لـ تكف مف ىـٌ حياتو المقعد المقيـ، كأغمب الظف أف صكرتو الحسية السابقة إنما كانت 
ف أحاطيػػا شػػيء مػػف التطػػرؼ فػػي  سػػيرنا عمػػى ديػػدف الشػػعراء العػػرب فػػي كصػػؼ العبلقػػة مػػع المػػرأة ، كا 

  َالكصؼ ، كىك تطرؼ يتفؽ كطبيعة حياة الحطيئة  
كحيػػدة التػػي قػػدـ فييػػا الحطيئػػة كصػػفنا حسػػيِّا لممػػرأة يعػػرض فيػػو عمػػى أف ليسػػت ىػػذه الصػػكرة ال 

لمػػكاطف الفتنػػة كالشػػيكة، فقػػد قػػدـ فػػي مكاضػػع أخػػرل صػػكرة كصػػفية معتدلػػة ليػػا، كىػػي صػػكرة بعيػػدة عػػف 
كمػػا نػػراه يعػػرض لكصػػؼ أمػػو كىػػك ييجكىػػا بيجػػاء  (ُذلػػؾ الفحػػش الػػذم طالعتنػػا بػػو الصػػكرة السػػابقة )

ػا )مقذع كىك ىجاء نػاؿ بػو أبػاه أي ىجػاء يؤكػد عمػى أف عبلقتػو بػالمرأة لػـ تكػف كػالتي رأيناىػا عنػد  (ِضن
  َأكس كزىير ككعب مف خبلؿ الصكر الكصفية التي قدمكىا لممرأة  

ء مػػا قػػدمت مػػف دراسػػة الصػػورة عنػػد الشػػعراء األربعػػة فػػي ىػػذا الفصػػؿ مػػف حيػػث ياوفػػي ضػػ 
 النتائم التالية : أنماطيا وطبيعتيا ، وكيفية بنائيا يمكف لمباحث أف يخمص إلى 

ػ عرض الشعراء األربعة لمصػكرة الجزئيػة مػف تشػبيو كاسػتعارة ككنايػة مػف خػبلؿ مػا تمتعػكا بػو ُ 
مػػف سػػعة فػػي الحػػكاس ، كقػػدرة عمػػى التقػػاط أكجػػو التشػػابو بػػيف الظػػكاىر التػػي عرضػػكا ليػػا فػػي صػػكرىـ 

كرة التػػي اتكػػأت بالدرجػػة الجزئيػػة التػػي كانػػت حسػػية الطػػابع ، إذ لعبػػت حكاسػػيـ المرىفػػة فػػي تكػػكيف الصػػ
األكلى عمى العناصر الطبيعية المشاىدة أماـ أعينيـ ، كذلؾ ما يشير إلى أثر البيئة الجاىميػة فػي بنيػة 

   َتمؾ الصكر خاصة كالقصائد عامة 
ناىـ يخرجكف في صكرىـ الجزئيػة األغمػض إلػى األكضػح دػ كمف خبلؿ العناصر الحسية كجِ 

الصكر الكنائيػة التػي تحكلػت فييػا المجػردات كػالكـر كالبخػؿ كالشػجاعة  كقد بدا ذلؾ بصكرة كاضحة في
  َكالمثالب كالمكاـر إلى صكر محسكسة مدركة بالحكاس اإلنسانية المختمفة 

ػػػ أظيػػرت الصػػكر الجزئيػػة كمثميػػا الكميػػة عبلقػػات التػػأثير كالتػػأثر التػػي مارسػػيا السػػابؽ عمػػى ّ 
ممة عند الشاعر البلحؽ ، كذلؾ ما يبرز أثر كؿ مف أكس البلحؽ ، فقد رأينا بعض الصكر تتكرر بالج

كزىيػػر عمػػى كعػػب كالحطيئػػة فػػي بنيػػة صػػكرىـ ممػػا يشػػير إلػػى انتظػػاـ األربعػػة فػػي مدرسػػة شػػعرية كاحػػدة 
اصطمح عمى تسػميتيا مدرسػة الصػنعة ، أك مدرسػة عبيػد الشػعر التػي كانػت تعمػد إلػى التػأني كالتثقيػؼ 

د حتػػى سػػميت عنػػد زىيػػر بالحكليػػات ، كقػػد بػػدا أمػػر ىػػذا التحكيػػؾ كالتنقػػيح كالتحكيػػؾ فػػي نظػػـ القصػػائ
  َكالتنقيح كالمراجعة في بنية الصكر الجزئية بصكرة خاصة 

ػ عمد الشعراء األربعة في بنية صكرىـ الكميػة إلػى أسػمكب القػص الػذم يؤكػد مػا فػي القصػيدة ْ 
إلػى التػرابط كالتماسػؾ ، مػع مػف كحػدة عضػكية مبعثيػا اتكػاء الصػكرة عمػى عنصػر السػببية الػذم يػؤدم 

                                                 
  َ ِْٖ – ِْٕص  انظر ديكاف الحطيئة - ُ
 َ  َُّ – ََُص  السابؽانظر  - ِ
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اإلعبلء مف شأف الحبكة الفنية في الصكرة القصصية التػي عمػدكا فييػا إلػى العنصػر الحيػكاني كتحميمػو 
يحاءاتو المتعددة بتنامي الحػدث لمكصػكؿ إلػى لحظػة التثػكير الفنػي الػذم يػؤدم دكره فػي  بالرمز الفني كا 

  َربط المتمقي بالصكرة المحكية كبالقصيدة الشعرية 
ػػ لػػـ تخػؿ صػػكرىـ القصصػػية المتكئػة عمػػى الحيػػكاف مػف العنصػػر البشػػرم الػذم كجػػدناه يػػدخؿ ٓ 

ف كػػاف انتصػػارىـ بالدرجػػة األكلػػى لمحيػػكاف الػػذم يمثػػؿ عمػػاد حيػػاتيـ  طرفنػػا فػػي لكحػػة الصػػيد كالطػػرد ، كا 
ا في بنيػة القصػيدة القصصػية ، فػالحيكاف فػ ي صػراعو مما يعني أف البيئة المحيطة قد لعبت دكرىا أيضن

مػػع الصػػائد / العنصػػر البشػػػرم كػػاف ينجػػك مػػف الصػػػائد ، كيفػػكز بالنجػػاة فػػي حػػػيف يمعػػؽ الصػػائد ألمػػػو 
كحسػػرتو لفشػػمو فػػي الحصػػكؿ عمػػى الصػػيد الػػذم انتظػػره كتػػربص بػػو الػػدكائر   باسػػتثناء الصػػكرة الكحيػػدة 

أزمتػو مػع مجػيء  التي كجدناىا عند الحطيئة ، كىك يقص حكاية األعرابػي المعػكز الفقيػر الػذم ازدادت
الضيؼ عمى غير تكقع منو ، فقد انتصر الحطيئة لمصائد ؛ ألنو في الكاقع يريد االنتصار لممجرد كىك 

  َالكـر بما ىك قيمة مف قيـ الحياة العربية األثيرة 
ػ نجح الشعراء األربعة في تقديـ لكحات كصفية غنية بعناصر المكحة الفنية مف صػكت كلػكف ٔ 

لمجزئيات كالتفاصيؿ المككنة لمصكرة الكمية التي بدت ككأنيا لكحة فنية غنية بالحركة  كحركة ، مع تتبع
كالحياة خاصة مػع كصػؼ الطمػؿ الػذم حمػؿ الكثيػر مػف السػمات النفسػية لكػؿ كاحػد مػف ىػؤالء الشػعراء 

لمحبيبػة  األربعة الذيف تناكلكا الطمؿ مف كؿ جكانبو ليبرز أثر حالتو عمى ذكاتيـ ، كما استدعاه مػف بيعػد
  َالمفارقة التاركة الشعراء كىـ يعيشكف ىـ الفراؽ كالتحكؿ المممكس في الحياة المحيطة بيـ 

ا مػػف بنيػػة الصػػكرة الكصػػفية عنػػد ىػػؤالء الشػػعراء ، كقػػد كجػػدناىـ ٕ  ػػػ شػػغمت المػػرأة حيػػزنا كاضػػحن
ذاءة فػي رسػـ يرسمكف صكرة كصفية لممرأة تقػكـ عمػى الجانػب الحسػي البعيػد كػؿ البعػد عػف الفحػش كالبػ

الصكرة ، فقد عمد أكس كزىير ككعب إلى البعد عػف كصػؼ المفػاتف الحسػية المثيػرة لمفتنػة مػف المػرأة ، 
كيبدك أف ذلؾ قد كاف راجعنا إلى طبيعة أكس مف حيػث اتصػافو بالحكمػة كالتعقػؿ رغػـ ككنػو رجػبلن غػزالن 

ا إلػػى جانػػب  عمػػى مػػا سػػبؽ ذكػػره مػػف قػػكؿ ابػػف قتيبػػة ، تمػػؾ الحكمػػة التػػي رأيناىػػا مػػع زىيػػر أكثػػر كضػػكحن
الطبيعة الذاتية لزىير المتأمؿ في الطبيعة كالككف كاستخبلص العبر كالعظات ، ىذا إلى جانب استئثار 
غرض المدح بمعظـ نتاجػو الشػعرم ذلػؾ المػدح الػذم كػاد أف ينحصػر فػي ىػـر بػف سػناف كالحػارث بػف 

كيمكػف أف يعمػؿ تػأثر كعػب بأبيػو زىيػر عكؼ كغيرىما ممف كاف ليػـ عمػى زىيػر فضػؿ الجػكد كالكػـر ، 
  َفي بعده عف الكصؼ الحسي الفاحش لمفاتف المرأة إلى جانب تأثره الكاضح باإلسبلـ 

أمػػا الحطيئػػة فقػػد غمػػب عمػػى صػػكرة المػػرأة فػػي شػػعره ميمػػو إلػػى الجانػػب الحسػػي الفػػاحش الػػذم  
لكصػػؼ الحسػػي البعيػػد اقتػػرب مػػف مرحمػػة التطػػرؼ سػػكاء فػػي الكصػػؼ الحسػػي الفػػاحش لممػػرأة ، أك فػػي ا

عف الفحش خاصة في جانب اليجاء الذم قدمو ألمو ، أما الكصؼ الحسي البعيد عف الفحش بالنسػبة 
       َلممرأة مف غير أمو ، فقد كاف مف القمة إذا ما قكرف بكصفو الحسي الفاحش  
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 مدخػػػػػػػػػػػػػؿ : 
لباب إلى دراسة الػنص الشػعرم عنػد شػعراء الصػنعة األربعػة فػي ضػكء مبػادئ عمػـ يسعى ىذا ا 

جراءاتػو ؛ بغيػة الكشػؼ عػف كيفيػة تحقػؽ النصػية التػي سػعت إلييػا تمػؾ المبػادئ كاإلجػراءات ،  النص كا 
كلػػذلؾ فػػتف ىػػذا البػػاب سػػيككف فػػي المقػػاـ األكؿ دراسػػة تطبيقيػػة مشػػفكعة بػػالتنظيرات النقديػػة المرتبطػػة 

نما يمكنيا أف بمبادئ  جراءاتو تمؾ التي ال تقؼ فقط عند حد البحث عف نصية النص ، كا  عمـ النص كا 
تجيػػب عػػف مجمكعػػة مػػف األسػػئمة المتعمقػػة باإلبػػداع الشػػعرم العربػػي القػػديـ خاصػػة ، منيػػا مػػدل تحقػػؽ 

ف ىػػذا الكحػػدة كالتػػرابط كاالنسػػجاـ فػػي القصػػيدة الشػػعرية العربيػػة ، كقػػد تكفػػؿ الفصػػبلف األكؿ كالثػػاني مػػ
البػػػاب بعػػػرض قضػػػية التفكػػػؾ كعػػػدـ االنسػػػجاـ بػػػيف أجػػػزاء القصػػػيدة القديمػػػة فػػػي ضػػػكء مػػػا يضػػػماف مػػػف 

 َت كالمبادئ كاإلجراءات المعطيا
كمنيػػػا البحػػػث عػػػف حػػػدكد التكاصػػػؿ كاالتصػػػاؿ بػػػيف الشػػػعراء العػػػرب القػػػدامى كمظػػػاىر التػػػأثير 

بػػػػيف أيػػػػدييـ مػػػػف المػػػػكركث الثقػػػػافي كالتػػػػأثر بيػػػػنيـ ، كمفيػػػػـك اإلبػػػػداع الشػػػػعرم ، كعبلقػػػػة الشػػػػعراء بمػػػػا 
  َكالحضارم كالديني ، كذلؾ في الفصؿ الثالث الخاص بدراسة التناص عند شعراء الصنعة األربعة 

كمنيػػا عبلقػػة الشػػعر العربػػي بالبيئػػة التػػي تخمػػؽ فييػػا ، كأثػػر ذلػػؾ فػػي انتمػػاء ىػػذا الشػػعر إلػػى 
إلى حممػة التشػكيؾ الشػييرة التػي انبػرت ليػا  المرحمة الزمنية التي أيبدع فييا ، فقد تعرض الشعر العربي

أقػػبلـ الكثيػػػريف بالمعارضػػػة كالتسػػفيو بمػػػا ممكػػػت ىػػذه األقػػػبلـ مػػػف عمػػـ كحكمػػػة كغيػػػرة عمػػى ىػػػذا التػػػراث 
العربػي القػػديـ الػػذم تعػرض ضػػمف مػػا تعػرض لػػو المجتمػػع العربػي مػػف المحػػف كالمآسػي المتعػػددة ، كلػػف 

نمػا سيضػع ذلػؾ مػف بػيف مػا يمكػف أف تتكصػؿ يخكض البحث في مسألة الشؾ في الشعر الجاىم ي ، كا 
  َدراستو التطبيقية إليو مف النتائج 
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 الفصل األول
 الترابـــط النصــً

 

 مدخل : 
 

 المبحث األول : 
 بنٌة الحضور / الغٌاب            

 المبحث الثانً : 
 

 بنٌة الخطاب            

 المبحث الثالث : 
 بنٌة الربط             

 

 :   المبحث الرابع
 بنٌة التكرار             
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  مدخؿ
ا مجمػبلن لمفيػكـ السػبؾ ، أك التػرابط النصػي الػذم يتكػ   عرض البحث في التمييد األكؿ عرضن
 برينكػػركػػالوس كلػػذلؾ اسػػتعاض ؛ عمػػى النحػػك كقكانينػػو التػػي تسػػيـ بػػدكر فعػػاؿ فػػي ربػػط سػػطح الػػنص 

Brinker بالكصؼ أكالتماسؾ النحكم منطمقنا في ذلؾ مف تعريؼ النص  عف السبؾ أك الترابط النصي
( كقػد عػٌرؼ برينكػر الكصػػؼ أك ُ) بأنػو " تتػابع متماسػؾ مػف الجمػؿ ػ أك أنػو ػ كحػدة لغكيػة تكاصػمية "

" العبلقػات النحكيػة الدالليػة الكثيقػة الصػمة بػربط الػنص بػيف الجمػؿ المتعاقبػة فػػي  التماسػؾ النحػكم بأنػو
  َما يشير إلى مكانة عمـ النحك مف الدراسات النصية  ( كذلؾِنصٍّ ما ")
كاتكاء الترابط النصي عمى عمـ النحك كقكاعػده ؛ إنمػا ييعىمػؿ بسػعي ىػذا العمػـ فػي العػادة " عمػى  

إعػػػادة بنػػػاء النظػػػاـ المغػػػكم العػػػاـ كالمجػػػرد ، حيػػػث يجػػػرد فػػػي االسػػػتعماؿ المغػػػكم مػػػف الفػػػركؽ الفرديػػػة 
ذا مػػا قصػػرنا النظػػاـ المغػػكم عمػػى األدب كالشػػعر منػػو عمػػى ّرضػػة " )كاالجتماعيػػة كالجغرافيػػة كالعا ( كا 

كجػو خػاص ، كربطنػػا البنيػة الشػػعرية بالبنيػة النحكيػػة لمكقػكؼ عمػػى مػا فػػي الػنص الشػػعرم مػف التماسػػؾ 
كالتػػػرابط ، فتننػػػا سػػػكؼ نػػػدرؾ أثػػػر النحػػػك فػػػي تحديػػػد السػػػمات البػػػارزة لػػػنصٍّ شػػػعرمٍّ مػػػا ؛ ألف " النسػػػيج 

قػػػدـ عػػػددنا مػػػف المبلمػػػح البػػػارزة الشػػػديدة الخصكصػػػية التػػػي تسػػػـ أدبنػػػا قكميِّػػػا معطنػػػى ، النحػػػكم لمشػػػعر ي
ػػا كشػػاعرنا مفػػردنا ، أك تسػـ أكثػػر أثػػرنا مفػػردنا " ) ػػا أدبيِّػػا خاصِّ ( ألف نحػػك الػػنص ىػػك ْكمرحمػة محػػددة كجنسن

ل السطح ( كجعمو عمى مستك ٓالعمـ " الذم يصؼ كسائؿ التعبير المسئكلة عف عممية تشكيؿ النص " )
كػػبلِّ مترابطنػػا محتفظنػػا بكينكنتػػو كاسػػتمراريتو التػػي تتحقػػؽ بػػالترابط السػػطحي لجممػػو كعباراتػػو المتتابعػػة ، 

( ٔكحيثما " يكجد كػبلـ / مقػاؿ متتػاؿو يكجػد بالضػركرة تتبػع كتسمسػؿ ، كباالختصػار : ربػط لمعبػارات " )
   َبكاسطة الكسائؿ النحكية 

سػػائؿ النحكيػػة المعينػػة عمػػى تحقيػػؽ عمميػػة التػػرابط النصػػي كقػػد ذىػػب عممػػاء الػػنص إلػػى أف الك  
متعػػػددة منيػػػا أدكات الػػػربط التػػػي " تصػػػؿ بػػػيف المفػػػردات كأجػػػزاء الجمػػػؿ كالجمػػػؿ ، كتعبػػػر عػػػف دالالت 

( كىػذه الػركابط منيػا مػا ٕكعبلقات كثيرة كالتعميؿ كاالستدراؾ كالتبلـز كالتتػابع كالتعميػؽ ، كغيػر ذلػؾ " )
التعبير الذم يكرر في الكؿ كالجزء ، كىك مف عكامؿ الترابط النصي كما تشير  ىك لفظي كالتكرار كىك

( كلو نكعاف أكليمػا : التكػرار المحػض ٖإلى ذلؾ الداللة المعجمية لمادة كرر التي مف معانييا الرجكع )
المحػػػض أك التػػػاـ ، كىػػػك " إعػػػادة المفػػػظ الكاحػػػد بالعػػػدد كعمػػػى اإلطػػػبلؽ المتحػػػد المعنػػػى كػػػذلؾ مػػػرتيف 

                                                 
 َـ  مؤسسة المختار  ََِٓ/ُط – ُّ، ِْكبلكس برينكر : التحميؿ المغكم لمنص ترجمة د/ سعيد حسف بحيرم ص  - ُ
  َ  ُّالسابؽ ص  - ِ
  َ  ّٗفاف دايؾ : عمـ النص ترجمة د/سعيد حسف بحيرم ػ سابؽ ػ ص  - ّ
   َدار تكبقاؿ  -ـُٖٖٗ/ُط – ّٕركماف ياكبسكف : قضايا الشعرية ترجمة محمد الكلي كمبارؾ حنكف ص  - ْ
  َ  القاىرة –المختار  مؤسسة ََِّ/ُط – َٔكاكر زنياؾ : مدخؿ إلى عمـ النص ترجمة د/سعيد حسف بحيرم ص  - ٓ
  َ  َُٗجكف ككيف : بناء لغة الشعر ػ سابؽ ػ ص  - ٔ
  َ  ُُٕمجمة عبلمات ػ سابؽ ت ص  –د/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة  - ٕ
  َ  ُّٖ -ُّٓ/ٓانظر مادة كرر في لساف العرب  - ٖ
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كثانييمػا : التكػرار غيػر المحػض الػػذم  (ُ؛ خشػية تناسػي األكؿ لطػكؿ العيػد بػو فػػي القػكؿ " )فصػاعدنا 
يشػػير إلػػى أف بعػػض العناصػػر المغكيػػة فػػي الػػنص تتكػػرر بصػػكرة غيػػر كاممػػة ، كىػػكال يتكػػ  فػػي تحقيػػؽ 

نما بالحفاظ عمػى كحػدة الداللػة التػي تمػنح الشػاعر الحريػة فػي  الترابط النصي عمى اإلحالة المرجعية  كا 
تشكيؿ سطح النص بالصكرة التي تنأل بو عما يمكف أف يترتب عمى التكرار المحض مف رتابة ، كىػذا 
النكع األخير لمتكرار يعد مف  الركابط الضمنية التي برزت في الػنص األدبػي " حػيف يعػدؿ المػتكمـ عػف 

  َ( ِرارية داخؿ النص " )االستماستخداـ الرابط المفظي معتمدنا عمى قرائف سياقية تبرز الترابط كتحقؽ 
َ  

كعبلقة التكرار " تشمؿ اإلحالة القبمية أك السابقة بالرجكع لما سػبؽ ذكػره فػي الػنص بتكػراره مػرة 
( حتى ال يقع في دائرة النسياف كمػا قػاؿ السمجماسػي فػي تعريفػو لمتكػرار ، كاإلحالػة تسػتدعي ّأخرل " )

تي تحاكؿ البحث عف عكدة الضػمير كمرجعيتػو  " حركية الضمائر في النص األدبي كالعبلقة المغكية ال
خبلفنػػػا لكػػػؿ األسػػػماء المسػػػتقمة  - نسػػػيج النحػػػكم لمشػػػعر ؛ ألف الضػػػمائركلمضػػػمائر دكر جػػػكىرم فػػػي ال

 َ( ْات نحكية كعبلقية خالصة " )كيان - األخرل
اظ فػي كلئلحالة نكعاف : أكليما اإلحالة التكرارية التي تتمثؿ في : تكرار لفػظ أك عػدد مػف األلفػ 

( كثانييمػػػا : اإلحالػػػػة النصػػػية التػػػػي تبػػػدك فػػػػي ٓبدايػػػة كػػػػؿ جممػػػة مػػػػف جمػػػؿ الػػػػنص ؛ قصػػػد التأكيػػػػد " )
استحضػػار الشػػاعر " نػػص مثػػؿ أك حكمػػة ، فيػػكرده كػػامبلن عمػػى سػػبيؿ التضػػميف ، أك يحيػػؿ إليػػو دكف 

مفيػػـك  ( كىػك بيػػذا المفيػـك يقتػػرب مػفٔتضػمينو ، أك يخضػعو لصػػكر متعػددة مػػف التغييػر كالتحػػكير " )
 َفي الفصؿ الثالث مف ىذا الباب  التناص الذم تمت دراستو

لى جانب ما سبؽ مف كسائؿ الترابط النصي نجد كسيمة أخرل انتبو إلييا عمـ الداللة النصي   كا 
كىػػي تشػػير إلػػى " ميػػؿ بعػػض ألفػػاظ المغػػة إلػػى Collocatio ، كىػػي مػػا يعػػرؼ بالمصػػاحبات المفظيػػة 

( أك أف األلفػػػػاظ تسػػػػتدعي نظائرىػػػػا ٕخػػػػرل لمتعبيػػػػر عػػػػف فكػػػػرة مػػػػا " )اصػػػػطحاب ألفػػػػاظ بعينيػػػػا دكف األ
ذا كانػػت فكػػرة المصػػاحبات المفظيػػة قػػد نشػػأت مػػع عمػػـ الداللػػة  كتصػػحبيا فػػي السػػياؽ الػػذم تػػرد فيػػو ، كا 
خاصػػػة عنػػػد فيػػػرث ، كعنػػػد غيػػػره مػػػف المسػػػانييف الػػػذيف جعمػػػكا " مكضػػػكع المصػػػاحبة المفظيػػػة جػػػزءنا مػػػف 

( فمػـ تكػف الببلغػة العربيػة ببعيػدة عػف ىػذه الفكػرة التػي ٖات المغكيػة األخػرل " )التحميؿ المساني لممسػتكي

                                                 
  َ ْٖٕ -ْٕٕالسمجماسي : المنزع البديع ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ  ُِٕ -ُُٕسعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ سابؽ ػ ص  د/ - ِ
    َـ ػ دار قباء ػ القاىرة  َََِ/ُط ُٖ/ِد/ صبحي الفقي : عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ  - ّ
  َ  ّٕياككبسكف : قضايا الشعرية ػ السابؽ ػ ص  - ْ
  َ  ٖٖقة بيف البنية كالداللة ػ سابؽ ػ ص د/ سعيد حسف بحيرم : دراسات تطبيقية في العبل - ٓ
ينػػػاير  ِِ/ صُ/عَٔد/ زيػػػاد الزغبػػػي : مصػػػطمح اإلحالػػػة عنػػػد حػػػاـز القرطػػػاجني : مجمػػػة كميػػػة اآلداب جامعػػػة القػػػاىرة مػػػج - ٔ

  َـ ػ جامعة القاىرة َََِ
  َ  َُّد/ محمد العبد : إبداع الداللة في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص  - ٕ
  َ  ُٕٗمر : عمـ الداللة ػ سابؽ ػ ص فرانؾ بال - ٖ
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اتخػػذت عنػػدىا بعػػض المصػػطمحات مثػػؿ : مراعػػاة النظيػػر كالتناسػػب كاالئػػتبلؼ كالتكفيػػؽ ، كقػػد عػػرؼ 
القزكينػػي مفيػػكـ مراعػػاة النظيػػر بقكلػػو :" كىػػي أف يجمػػع فػػي الكػػبلـ بػػيف أمػػر كمػػا يناسػػبو ال الخطيػػب 
( كالشػػمس كالقمػػر كالميػػؿ كالنيػػار كغيرىػػا مػػف المزاكجػػات المفظيػػة التػػي يسػػتدعي اسػػتعماؿ ُ) بالتضػػاد "

  َأحدىا ذكر اآلخر 
ا أدكات الربط المختمفة كأدكات العطػؼ التػي تفيػد مطمػؽ الجمػع كػالكاك   كمف كسائؿ السبؾ أيضن

مػػا ، كالتػػي تفيػػد االسػػتدراؾ مثػػؿ لكػػف ، كسػػكؼ يػػكلي الحػػث كػػؿ ىػػذه  أك التػػي تفيػػد التخييػػر مثػػؿ أك كا 
الكسائؿ عنايتو كىك بصدد البحث عف التػرابط النصػي فػي النصػكص المختػارة لشػعراء الصػنعة األربعػة 

  َمكضكع البحث 
أما النصكص المختارة ، فقد آثػر البحػث أف تكػكف مػف غػرض الرثػاء ىػذا الغػرض الػذم ييعػرؼ  

بػػداء الحػػزف عمػػى فراقػػو ، كتصػػكير الخسػػارة التػػي نجمػػت عػػف فقػػده ،  فنيِّػػا بأنػػو " التفجػػع عمػػى الميػػت كا 
ػػا مػػف العاطفػػة " ) ( التػػي تيعػػد السػػمة األساسػػية لممرثيػػة سػػكاء ِكتحمػػؿ األشػػعار التػػي تتضػػمنو عػػادة فيضن

كانػػت ذاتيػػة أـ غيريػػة ، ممػػا يسػػميا بشػػيء مػػف الكحػػدة العضػػكية أك المعنكيػػة أك النفسػػية التػػي تسػػيطر 
يقاعية مثيػرة عمى قصيدة الرثاء التي تيعرؼ بأنيا " بنا ء فني كمي مركب دقيؽ قائـ عمى كحدة معنكية كا 

  َ (ّكندبنا كتأبيننا كعزاءن " ) كمؤثرة لمتعبير عف مكقؼ كجداني كفكرم ذاتي كاجتماعي بكاءن 
ذا كانػػت ىػػذه الكحػػدة تحقػػؽ انسػػجاـ الػػنص عمػػى مسػػتكل العمػػؽ أك عػػالـ الػػنص ، فتنيػػا ترتػػد   كا 

دة متماسػػػكة تسػػػيـ اآلليػػػات المغكيػػػة أك النحكيػػػة فػػػي إبػػػراز عمػػػى مسػػػتكل السػػػطح أك ظػػػاىر الػػػنص كحػػػ
تماسػػكيا ، كلعػػؿ أبػػرز ىػػذه األدكات النحكيػػة أحاديػػة الضػػمير المسػػيطر عمػػى نػػص المرثيػػة الػػذم يرتكػػز 
حكؿ الشخصػية المفقػكدة ، كأثػر فقػدىا عمػى الشػاعر خاصػة كقكمػو عامػة ، كذلػؾ ىػك الرثػاء المعػركؼ 

ي مػراثو قائمػة عمػى " التمجيػد الخػالص لمناقػب الفقيػد ، كىػذا مػا يميػز بمراثي األشراؼ أك األسياد ، كى
( كىك ما برز بصكرة خاصة عند أكس في مراثيو التي ْالرثاء الجاىمي ، كىك كثير ال يكاد يحصى " )

 :  (ٓ)التي نظميا في فضالة بف كمدة ، كمف أبرزىا عينيتو التي مطمعيا 
 َأيَُّتَيػػػا الػػػنَّْفُس َأْجِمِمػػػي َجَزَعػػػا

 

 ِإفَّ الَّػػػػِذي َتْحػػػػَذِريَف َقػػػػْد َوَقَعػػػػا  
 

كىػي المرثيػة التػػي قػاؿ عنيػا األصػػمعي : " لػـ يبتػػدئ أحػد مػف الشػػعراء مرثيػة أحسػف ابتػػداءن مػف مرثيػػة  
( كمػػا بػػرز رثػػاء ُ( ككػػذا عػػدىا أبػػك ىػػبلؿ العسػػكرم أحسػػف مرثيػػة جاىميػػة ابتػػداءن )ٔأكس بػػف حجػػر " )

  َككعب كالحطيئة  السادة كاألشراؼ عند كؿٍّ مف : زىير 
                                                 

المنػػزع البػػديع  - ِّٗاإلشػػارات كالتنبييػػات فػػي الببلغػػة لمجرجػػاني ص  - َّٓالقزكينػػي : اإليضػػاح فػػي عمػػـك الببلغػػة ص  - ُ
   َ  ُٖٓلمسمجماسي ص 

  َجماف ـ لكنُٓٗٗ/ُمف المقدمة ط ُد/ مصطفى الشكرل : شعر الرثاء في العصر الجاىمي : دراسة فنية ص  - ِ
   َ  ِْد/ حسيف جمعة : قصيدة الرثاء جذكر كأطكار ػ سابؽ ػ ص  - ّ
 َ  ُٖٔد/ حسيف جمعة : الرثاء في الجاىمية كاإلسبلـ ػ سابؽ ػ ص  - ْ
  َ  ّٓديكاف أكس ص  - ٓ
  َكت ـ دار الكتب العممية بير ََِِمنشكرات محمد عمي بيضكف  ّْ/ّأبك عمي القالي : ذيؿ األمالي كالنكادر  - ٔ
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 :  / الغيابالمبجث األوؿ : بنية الحضور
ك قد اختار البحث مرثية مف مراثي أكس في فضػالة ليػدرس فييػا مظػاىر التػرابط النصػي التػي 
بػػػرز مػػػف بينيػػػا ضػػػمائر الغيػػػاب كالحضػػػكر كقػػػد قسػػػميا إجرائيِّػػػا أربعػػػة أقسػػػاـ بنػػػاءن عمػػػى نػػػكع الضػػػمير 

 ، كىذه المرثية ىي البلمية يقكؿ فييا : المسيطر عمى النص في كؿ قسـ منيا 
 ػٔػ 

 َعْيَنػػػػػػيَّ اَلُبػػػػػػدَّ ِمػػػػػػْف َسػػػػػػْكٍب َوَتْيَمػػػػػػاؿِ 
ػػػػػا َعَمْيػػػػػِو ِبَمػػػػػاِء الشَّػػػػػْأِف َواْحػػػػػَتِفالَ   ُجمَّ
ـْ ُتْحَجػػػػػػْب ِبِكمَِّتَيػػػػػػا ػػػػػػا َحَصػػػػػػاٌف َفَمػػػػػػ  َأمَّ
ػػػْف َسػػػِمْعُت ِبػػػوِ   َعَمػػػى اْمػػػِرٍ  ُسػػػوَقٍة ِممَّ

 اِبَغةٍ َأْوَىػػػػػػػَب ِمْنػػػػػػػُو ِلػػػػػػػِذي َأثَػػػػػػػٍر َوَسػػػػػػػ
ْلػػػػػػػػَؼ ُمْعَتِرًضػػػػػػػػا  َوَخػػػػػػػػاِرِجي  َيػػػػػػػػُزـ  اأَل

 

ْزِء َواْلَعػػػػاِلي   (ِ)َعَمػػػػى َفَضػػػػاَلَة َجػػػػؿِّ الػػػػر 
 َلػػػػػػػْيَس اْلُفقُػػػػػػػوُد َواَل اْلَيْمَكػػػػػػػى ِبَأْمثَػػػػػػػاؿِ 
 َقػػْد ُطْفػػُت ِفػػػي ُكػػؿِّ َىػػػَذا النَّػػاِس َأْحػػػَواِلي
 َأْنػػػػػػػػػػَدى َوَأْكَمػػػػػػػػػػَؿ ِمْنػػػػػػػػػػُو َأيَّ ِإْكَمػػػػػػػػػػاؿِ 

 ْرٍب َذاِت َأْشػػػػػػػػػَكاؿِ َوَقْيَنػػػػػػػػٍة ِعْنػػػػػػػػَد َشػػػػػػػػ
 َوَىْوَنػػػػػػػػػػػػٍة َذاِت ِشػػػػػػػػػػػػْمرَاِخ َوَأْحَجػػػػػػػػػػػػاؿِ 

 

 ػ ٕػ 

 َأَبػػػػػػا ُدَلْيَجػػػػػػَة َمػػػػػػْف ُيوَصػػػػػػى ِبَأْرَمَمػػػػػػػةٍ 
ـْ َمػػْف َيُكػػوُف َخِطيػػَب اْلَقػػْوـِ ِإْف َحَفمُػػوا  َأ
ـَ َمػػػػْف ِلَقػػػػْوـٍ َأَضػػػػاُعوا َبْعػػػػَض َأْمػػػػرِِىـِ   َأ
 َخػػػػػػاُفوا اأَلِصػػػػػػيَمَة َواْعَتمَّػػػػػػْت ُممُػػػػػػوُكُيـُ 

ـُ َوُكْنػػػػػػػػػَت َ ْيػػػػػػػػػَثُيـُ َفرَّ  ُيػػػػػػػػػ  ْجػػػػػػػػػَت َ مَّ
 َأَبػػػػػا ُدَلْيَجػػػػػَة َمػػػػػْف َيْكِفػػػػػي اْلَعِشػػػػػيَرَة ِإذْ 
ـْ َمػػػػػػْف أِلْىػػػػػػِؿ َلػػػػػػِوي  ِفػػػػػػي ُمَسػػػػػػكََّعةٍ   َأ
ـْ َمػػػػػػػػْف ِلَعاِدَيػػػػػػػػػٍة تُػػػػػػػػػْرِدي ُمَمْمَمَمػػػػػػػػػةٍ   َأ
ػػػػػػػػػػا رََأْوَؾ َعَمػػػػػػػػػػى َنْيػػػػػػػػػػٍد َمرَاِكمُػػػػػػػػػػوُ   َلمَّ
 َوَفػػػػػػػػاِرٍس اَل َيُحػػػػػػػػؿ  اْلَحػػػػػػػػي  ُعْدَوتُػػػػػػػػوُ 

 

 ـْ َمػػػػػْف أِلْشػػػػػَعَث ِذي ِطْمػػػػػَرْيِف ِطْمػػػػػاَلؿِ أَ  
 َلػػػػػػػػَدى ُممُػػػػػػػػوٍؾ ُأوِلػػػػػػػػي َكْيػػػػػػػػٍد َوَأْقػػػػػػػػَواؿِ 
 َبػػػػػػْيَف اْلُقُسػػػػػػوِط َوَبػػػػػػْيَف الػػػػػػدِّيِف َدْلػػػػػػَداؿِ 
مُػػػػػػػػػوا ِمػػػػػػػػػْف َأَذى ُ ػػػػػػػػػْرـٍ ِبَأْثَقػػػػػػػػػاؿِ   َوُحمِّ
ـْ َبْعػػػػػػَد تَػػػػػػْزَواؿِ   َحتَّػػػػػػى اْسػػػػػػَتَقرَّْت َنػػػػػػَواُى

 َبْمَبػػػػاؿِ َأْمَسػػػػْوا ِمػػػػَف اأَلْمػػػػِر ِفػػػػي َلػػػػْبٍس وَ 
ـْ َخػػػػػػاَلُطوا َحق ػػػػػػػا ِبِ ْبَطػػػػػػػاؿِ   ِفػػػػػػي َأْمػػػػػػػرِِى
 َكَأنََّيػػػػػا َعػػػػػاِرٌض ِمػػػػػْف َىْضػػػػػِب َأْوَعػػػػػاؿِ 
 َيْسػػػػػػػػَعى ِبَبػػػػػػػػزِّ َكِمػػػػػػػػي  َ ْيػػػػػػػػِر ِمْعػػػػػػػػزَاؿِ 
ػػػػػػػوا ِب ْقَبػػػػػػػاؿِ   َولَّػػػػػػػْوا ِسػػػػػػػرَاًعا َوَمػػػػػػػا َىم 

 

 ػ ٖػ  

وِت ُذو َحػػػػَدبٍ   َوَمػػػػا َخِمػػػػيٌم ِمػػػػَف اْلَمػػػػر 
 ِحػػػػػػػيَف َتْسػػػػػػػأَُلوُ  َيْوًمػػػػػػػا ِبػػػػػػػَأْجَوَد ِمْنػػػػػػػوُ 

 َلْيػػػػػػٌث َعَمْيػػػػػػِو ِمػػػػػػَف اْلَبػػػػػػْرِديِّ ِىْبِرَيػػػػػػةٌ 
 َيْوًمػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػَأْجرََأ ِمْنػػػػػػػػػُو َحػػػػػػػػػدَّ َبػػػػػػػػػاِدَرةٍ 

 

اؿِ   ِريَر ِبُخْشِب الطَّْمِم َوالضَّ  (ّ)َيْرِمي الضَّ
 اؿِ ػػػػػػػػػػػػػَف َأْشبَ ػػػػػػػْرٍج َبيْ ػػػػَ تػػػػػِ ِغٌب بػػػػػػَواَل مُ 

 اؿِ ػػػػػػػػػػػػػاٌؿ ِبَأْوصَ ػػػػػػػػػػػيِّ َعيَّ انِ ػػػػػػػَكاْلَمْرُزبَ 
اؿِ   َعَمى َكِمي  ِبَمْيِو اْلَحدِّ َقصَّ

 

                                                                                                                                                    
1

  َ  ّْٓالسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص  - 
، العػالي : األمػر العظػيـ يقيػر الصػبر كيغمبػو ، جمػا : أكثػرا ، الشػأف : عػرؽ الػدمع مػف الػرأس  َُْ -َُِديكاف أكس ص  - ِ

اليكنػة : الفػرس المطكاعػة  إلى العيف ، الًكمة : الحجاب ، األثر : ركنؽ السيؼ ، السابغة : الدرع ، يـز األلؼ : يتقدميا كيقكدىا ،
، الشمراخ : غرة الفرس ، األحجاؿ : جمع حجؿ كىػك البيػاض فػي قائمػة الفػرس ، طمػبلؿ : فقيػر ، طمػر : ثػكب بػاؿو ، القسػكط : 
العصػػياف ، الػػديف : الطاعػػة ، دلػػداؿ : متذبػػذب ، تػػزكاؿ : تشػػرد ، بمبػػاؿ : فكضػػى كاضػػطراب ، المسػػكعة : المضػػممة ، المػػكٌم : مػػا 

ؿ مػف الػزرع ، العاديػة : الكتيبػة ، مراكػؿ : جمػع مركػؿ كىػك مكضػع الركػؿ مػف الدابػة ، بػٌز : ثيػاب ، كمػي : ىػك الفػارس جؼ كذبػ
 الذم ستر نفسو بما عميو مف السبلح ، معزاؿ : ال سبلح معو ، عدكة : ناحية 

ػا اليبريػة : ، الحدب : ارتفاع الماء ، الضرير : جانب الكادم ، مغب : أس َُٔ – َُٓديكانو ص  - ّ د يفترس يكمنا كيتػرؾ يكمن
 َسيؼ الرقيؽ ، رفينا : دائمنا ما تساقط مف أكراؽ البردم ، عياؿ : متبختر ، بادرة : شباة السيؼ ، الميك : ال
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 ػ ٗػ 

 اَل زَاَؿ ِمْسػػػػػػػػػػػٌؾ َوَرْيَحػػػػػػػػػػػاٌف َلػػػػػػػػػػػُو َأَرجٌ 
 َيْسػػػػػِقي َصػػػػػَداَؾ َوُمْمَسػػػػػاُه َوُمْصػػػػػَبَحوُ 
ْثَتِنػػػػػػػػػػػػػػي ُودَّ َأْقػػػػػػػػػػػػػػَواـٍ َوُخمَّػػػػػػػػػػػػػػَتُيـْ   َورَّ

 َمػػػػػا َكػػػػػِذبٍ َفَمػػػػػْف َيػػػػػزَاَؿ َثَنػػػػػاِئي َ ْيػػػػػَر 
 َلَعْمػػػػػػُر َمػػػػػػا َقػػػػػػَدٍر َأْجػػػػػػَدى ِبَمْصػػػػػػَرِعوِ 
 َقػػْد َكاَنػػِت الػػنَّْفُس َلػػْو َسػػاُموا اْلِفػػَداَء ِبػػوِ 

 

 َعَمػػػػى َصػػػػَداَؾ ِبَصػػػػاِفي المَّػػػػْوِف َسْمَسػػػػاؿِ  
 ِرْفًيػػػػػػػػا َوَرْمُسػػػػػػػػَؾ َمْحفُػػػػػػػػوٌؼ ِبػػػػػػػػَأْظاَلؿِ 
 َوَذْكػػػػػػػػػػَرٌة ِمْنػػػػػػػػػػَؾ َتْغَشػػػػػػػػػػاِني ِبػػػػػػػػػػِ ْجاَلؿِ 

 ِسػػػػػيِو ِواَل َسػػػػػاِليَقػػػػػْوَؿ اْمػػػػػِرٍ  َ ْيػػػػػَر َنا
 َلَقػػػػػػػػػػْد َأَخػػػػػػػػػػؿَّ ِبَعْرِشػػػػػػػػػػي َأيَّ ِإْخػػػػػػػػػػاَلؿِ 
 ِإَلْيػػػػػػػػػَؾ ُمْسػػػػػػػػػِمَحًة ِباأَلْىػػػػػػػػػِؿ َواْلَمػػػػػػػػػاؿِ 

 

لقد لكحظ عمى ىذه األقساـ األربعة أف الضمير المحكرم التي يتمركز حكلو كؿ قسػـ منيػا ىػك 
اب المفػرد فػي القسػميف ضمير الغائب العائد عمى المرثػٌي، فػي القسػميف: األكؿ كالثالػث، كضػمير الخطػ

ممػا  فضػالة بػف كمػدةالثاني كالرابع، كالضميراف كبلىما يئكؿ إلى شخصية كاحدة ىػي شخصػية المرثػٌي 
يئكؿ في التحميؿ األخير إلى أحادية الصكت في القصيدة رغـ كجكد ضميرٍم الغياب كالحضكر ، كمػف 

   َثمة كاف عنكاف المبحث : بنية الحضكر/ الغياب 
 الغياب  : الربط بضمير

لقد بدأ الشاعر نص المرثية بالنػداء المكجػو إلػى عينٍيػو ليضػعيما أمػاـ األمػر الػذم ال مفػر منػو 
كىنػا نمحػظ قيمػة مصيبة فقده كؿ مقدرة عمى الصبر ،الذم تقير  فضالةكىك سكب الدمكع الغزيرة عمى 

ر أف يمفػػػت النظػػػر إلػػػى إذ يريػػػد الشػػػاعشخصػػػية المفقػػػكد منػػػذ البيػػػت األكؿ ،التعبيػػػر بػػػالعمـ الػػػداؿ عمػػػى 
( ُ" ألنػو اسػـ كقػع عميػو ييعػرؼ بػو دكف سػائر أمتػو " )بكييا كيحددىا منذ البػدء بػالعمـ الشخصية التي ي

  َكمف ثمة تنصرؼ داللة االسـ إليو دكف غيره مف األسماء 
ذا تركنا البيت األكؿ نجد الغمبة الحضكرية لضمائر الغياب العائػدة عمػى االسػـ السػابؽ الػداؿ  كا 

( كىي ىنا خاصة بضػمير الغائػب الػذم ِعمى الشخص الذم يككف " أكضح ما يككف في الضمائر " )
يحيؿ إلى مرجعية سابقة : فضالة        ىك ، كىي مرجعية تسػيـ فػي ربػط البلحػؽ بالسػابؽ ، إذ نجػد 

ر إلػى : جما عميو )ىك( عمى امرئو سكقة )ىك( ، بو )ىػك( ، منػو )ىػك( منػو )ىػك( كتمػؾ المرجعيػة تشػي
ربط األحداث التالية جميعيا باالسـ المعركؼ ، كىذه المرجعية ذات الغمبة الحضكرية نممحيا في القسـ 
الثالػػث حيػػث : بػػأجكد منػػو )ىػػك( تسػػألو )ىػػك( ليػػث )ىػػك( عميػػو )ىػػك( ، بػػأجرأ منػػو )ىػػك( كىػػذا الضػػمير 

مػػبس ؛ " كلػػذلؾ كانػػت كسػػيمة ربػػط شػػأنو فػػي ذلػػؾ شػػأف األدكات الرابطػػة التػػي تسػػتخدميا المغػػة ألمػػف ال
الضػػمائر البػػارزة تػػؤدم كظيفتيػػا فػػي الػػربط كمػػا تؤدييػػا أدكات المعػػاني الرابطػػة ، إال أف الضػػمير البػػارز 
يعتمد عمػى إعػادة الػذكر ، فػي حػيف تعتمػد أدكات الػربط عمػى معانييػا الكظيفيػة التػي تحػدد نػكع العبلقػة 

 َ(  ّالمنشأة " )
 

                                                 
1

  َ  ٓ/ِسيبكيو : الكتاب ػ سابؽ ػ  - 
2
  َـ ُٕٗٗ –الدار البيضاء  –دار الثقافة  – ِٓٓد/ تماـ حساف : مناىج البحث في المغة ص - 

3
 َ  ُِٓد/ مصطفى حميدة : نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية ػ سابؽ ػ ص  - 



 

261 

ا ألسػماء التفضػيؿ الدالػة عمػى كمع ىذه الغمبة الحضكرية لضػمير الغ يػاب نممػح حضػكرنا كاضػحن
بأكصاؼ ىذه األسماء دكف غيره ممف يمكف أف يشػارككه فييػا فػبل يكجػد أنػدل كال أكمػؿ كال  فضالةتفرد 

أجكد كال أكىب منو فػي القسػـ األكؿ ككميػا أكصػاؼ منتميػة إلػى حقػؿ الجػكد كالكػـر  كفػي القسػـ الثالػث 
فة الجرأة عف غيره كتفرده فييا ، ككجكد العمـ ػ فضالة ػ كضمائر الغيػاب نجد ىذه األفضمية في نفي ص

المحيمة عميو بالغمبة المذككرة يؤكد أف " المؤشرات المغكيػة مثػؿ األعػبلـ كالضػمائر الشخصػية كضػمائر 
  َ( ُاإلشارة كالمركبات االسمية المعرفة باألداة أكثر الركابط حضكرنا في نصٍّ ما " )

 بات المفظية : الربط بالمصاح
كمػػع ىػػذه المؤشػػرات المغكيػػة نجػػد مػػف كسػػائؿ الػػربط فػػي ىػػذيف القسػػميف مػػا عيػػرؼ بالمصػػاحبات 
المفظية التي عرفتيا الببلغة العربيػة بمراعػاة النظيػر حيػث التػرابط التبلزمػي بػيف المػذككر كمػا يسػتدعيو 

يسػػتدعي عمميػػة السػػكب  مػػاجمػػف األلفػػاظ المصػػاحبة ، فػػاألمر المكجػػو لمعينػػيف باإلكثػػار مػػف الػػدمكع : 
ف غيػػره يسػػتدعي أف لػػيس أكىػػب بأنػػو أنػػدل مػػ فضػػالةككصػػؼ مػػاؿ ككمتاىمػػا تسػػتدعي مػػاء الشػػأف ،كالتي

ف ارتبطت فيما بينيا بعبلقة الترادؼ التي تعنػي منو ،كأف ليس أجكد منو ، فالندل كاليبة كالجكد ألفاظ كا 
محػض ، كذلػؾ مػف كسػائؿ التػرابط النصػي ، التكػرار غيػر ال/أنيا مف باب تكرار المعنى كالمفظ مختمؼ 

ا  فػتف اسػػتدعاء إحػداىا لؤلخػػرل يػػدخميا جميعنػا فػػي إطػػار المصػاحبات المفظيػػة التػػي نجػدىا أكثػػر كضػػكحن
 َبط بفضالة رباط الصفة بالمكصكؼ في : ميًغب . أشباؿ . ليث . أجرأ ككميا ألفاظ ترت

 الربط بالتكرار :
ذا كاف التكرار التاـ أك المحض قد  خفت في ىذيف القسميف ػ األكؿ كالثالػث ػ إذ لػـ يظيػر إال كا 

ػػا بػػأجرأ ،  ػػا بػػأجكد ، يكمن مػػرة كاحػػدة فػػي تكػػرار كممػػة يػػكـ مػػع اسػػـ التفضػػيؿ المسػػبكؽ بالبػػاء الزائػػدة : يكمن
كتكرار كممة اليكـ ىنا داؿ عمى تككيد النفي المطمؽ ألمّْ يكـ مػف األيػاـ ، ممػا يرتفػع بكفػة المرثػٌي عنػد 

األقراف الػػذيف يشػػارككنو ىػػذيف الكصػػفيف ، فػػتف الكسػػائؿ المغكيػػة التػػي اسػػتخدميا الشػػاعر ممػػا مقارنتػػو بػػ
يعيف عمى الترابط النصي كالذم رأيناه في الكسػائؿ السػابقة ، كنػراه فػي القسػـ الثالػث فػي ىػذا التضػميف 

ؼ عميػو بالصػكرة الذم تـ فيو تعميؽ خبر مػا النافيػة الناسػخة كتػأخيره إلػى أكؿ البيػت التػالي ، مػع العطػ
 التركيبية ذاتيا في البيت الرابع مف ىذا القسـ الثالث ، كذلؾ حيث يقكؿ أكس : 

وِت ُذو َحػػػػَدبٍ   َوَمػػػػا َخِمػػػػيٌم ِمػػػػَف اْلَمػػػػر 
 َيْوًمػػػػػػا ِبػػػػػػَأْجَوَد ِمْنػػػػػػُو ِحػػػػػػيَف َتْسػػػػػػأَُلوُ 

 َيْوًمػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػَأْجرََأ ِمْنػػػػػػػػُو َحػػػػػػػػدَّ َبػػػػػػػػاِدَرةٍ  
 

ِريَر ِبُخْشِب الطَّْممِ   اؿِ  َيْرِمي الضَّ  َوالضَّ
 َواَل ُمِغٌب ِبَتْرٍج َبْيَف َأْشَباؿِ 

اؿِ    َعَمى َكِمي  ِبَمْيِو اْلَحدِّ َقصَّ
 

فتأخر الخبر إلى البيت التالي ، كتكراره في البيت الرابع يحقؽ الترابط النصػي بػيف ىػذه األبيػات الثبلثػة  
   َ  كمف ثـ النص المقتطع منو كمية 

                                                 
  َ  ُٔ -َٔمشكبلت بناء النص ػ سابؽ ػ ص  –كاكر زنياؾ : مدخؿ إلى عمـ النص  - ُ
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  اب : الربط بضمير الحضور / الخط
ذا كػػػاف بػػػركز ضػػػمير الغيػػػاب كسػػػيطرتو عمػػػى الػػػنص فػػػي القسػػػميف األكؿ كالثالػػػث ، كىػػػك مػػػا   كا 

يتكاءـ كغياب المرثٌي عف الكجكد بالمكت ، فتف في استخداـ ضمير الخطاب المفرد العائد عمى المرثٌي 
آثػػر أكس أف استحضػػارنا لػػو إلػػى حيػػز الكجػػكد تمػػردنا مػػف الشػػاعر عمػػى المػػكت كعصػػياننا لقانكنػػو ، كقػػد 

يككف ضمير الخطػاب/ الحضػكر المضػاد لغيػاب المػكت ىػك المسػيطر عمػى الػنص فػي القسػميف الثػاني 
  َكالرابع  
يبدأ الشاعر القسـ الثاني بأسمكب النداء المحذكؼ األداة في صػكرة مػف صػكر الخطػاب الفعمػي  

( لمػنص إذ تعػكد ُالمركػزم " )المتكجػو إلػى العمػـ بالكنيػة ػ أبػا دليجػة ػ الػذم يمثػؿ " العنصػر اإلشػارم 
عميػػو كػػؿ العناصػػر اإلحاليػػة المتمثمػػة فػػي ضػػمير الخطػػاب المفػػرد الػػذم نجػػده فػػي : فرجػػتى ) أنػػتى ( ، 
كنتى ) أنتى ( رأٍكؾى ) أنتى ( صداؾى ) أنتى ( صػداؾى ) أنػتى ( رمسػؾى ) أنػتى ( كٌرثتنػي ) أنػتى ( منػؾى ) 

عيػة المعركفػػة لمضػمير تقػػـك بكظيفػة ربػػط البلحػؽ بالسػػابؽ أنػتى ( إليػؾى ) أنػػتى ( ، كالشػؾ أف ىػػذه المرج
  َدكف تكراره كخشية نسيانو لطكؿ المسافة بينو كبيف البلحؽ 

 الربط بالتكرار  : 
كمف كسػائؿ التػرابط النصػي التػي بػرزت بصػكرة كاضػحة فػي ىػذيف القسػميف التكػرار التػاـ الػذم  

ا ضمير الغياب ، كفػي ذلػؾ مػا يػدؿ عمػى يقينيػة خفتت حدتو في القسميف السابقيف المذيف سيطر عمييم
الفقد بالنسبة لمشاعر ، كمف ثمة لـ يجد قيمة لمتكرار ، أما في القسميف الثاني كالرابػع كقػد أخػذ الشػاعر 
نفسو بمجابية المكت كرفض قانكنو باستحضار المرثى إلى ساحة الخطاب مػف خػبلؿ ضػمير الخطػاب 

ىذا الرفض ، فتنو يمجأ إلى كسيمة التكرار لتعينو عمػى تأكيػد رؤاه الداؿ عمى الحضكر ، فتنو لكي يؤكد 
  َلممكت كالفقد 

كأكؿ مظػػاىر ىػػذا المكقػػؼ المعػػادم لممػػكت نػػداؤه المرثػػٌي بالكنيػػة ، كالنػػداء استحضػػار كالكنيػػة  
 تخصيص لممنادل الذم يبدك ككأنو كاقؼ أماـ الشاعر يسمع ما يقكلو : 

 ييكصىىأبا دليجة َمْف ػ ٕ 
 يىكفي أبا دليجة َمْف ػ ُِ 

ػٍف + فعػؿ أك جػاٌر  ـٍ + مى كمع تكرار المنادل كاسـ االستفياـ ، نجده يكرر ىذا المركػب االسػتفيامي :  أ
ٍف السابؽ :  كمجركر ، كىك المركب المستند عمى اسـ االستفياـ مى

 ألشعث ....و أـ مفػ ...... ٕ 
 يككف .....و أـ مفػ ٖ 

                                                 
1

  َ  َُٖد/ سعيد حسف بحيرم : دراسات تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة ػ سابؽ ػ ص  - 
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 لقـك ......و  أـ مفػ ٗ 
 ألىؿ ......و أـ مفػ ُّ 
 لعادية .......و  أـ مفػ ُْ 

ف أدل فػي الػنص القيمػة اإليقاعيػة المتكئػة عمػى التكػرار الصػكتي  كالتكرار التػاـ أك المحػض، كا 
لمجمكعة مف األصكات في بداية األبيات، فتنو يقكـ بربط كػؿ بيػت يجػيء فيػو بالبيػت قبمػو حتػى نصػؿ 

، كليؤكػػد الشػػاعر مػػف خػػبلؿ ىػػذا الػػربط أبػػا دليجػػةعنػػدىا النػػداء: إلػػى المرجعيػػة الضػػميرية التػػي يتكقػػؼ 
المحاط باإليقاع الصكتي النفي المطمؽ لمحدث المستىٍفيىـً عنو عف غير أبي دليجة، كمف ثمة نسبة ىػذه 
األحداث كما تستتبعو مف الصفات إليو دكف غيره في صكرة مف صكر التقديس التي تسمك بالمرثٌي إلى 

   َبشرم في مكاـر الجكد كالرحمة كالشجاعة كالسيادة  مصاؼ النمكذج ال
في البيتيف الثامف كالعاشر مف  مموؾكمف التكرار المحض في ىذيف القسميف تكرار كممة  

، كىما ترتبطاف بعبلقة تضاد سياقية إذ تشير  ُمُموٍؾ ُأوِلي َكْيٍد َوَأْقَواِؿ ، اْعَتمَّْت ُمُموُكُيـُ القسـ الثاني : 
لى ما يتمتع بو ىؤالء الممكؾ مف العزة كالسيادة كالشرؼ كالكـر الذم يبرز في محافميـ التي أكالىما إ

يدعكف الناس إلييا ، كال يقكـ خطيب بميغ يخطب فييـ سكل المرثى فضالة بف كمدة ، بينما تشير 
األقكاـ ثانيتيما إلى دالالت البخؿ كالخذالف حيث يمتنع ىؤالء الممكؾ عف عطاء أقكاميـ مما يعرض 

إلى صركؼ مف الخكؼ كالخسراف ، كىك يكرر كممة القكـ في البيتيف الثامف كالتاسع مف القسـ الثاني  
في حيف جاء بالثانية نكرة مكصكفة ببعض الجمؿ التي سأشير  اؿكجاء باألكلى منيما معرفة باألداة 

ذا كاف الممكؾ األيكؿ مختمفيف عف األيخر ، كالقكـ المعرؼ باأللؼ كالبلـ ليس ىك  إلييا فيما بعد ، كا 
القكـ النكرة ، فتف في التكرار ربطنا بيف البيتيف مف ناحية لمكقكؼ عمى المفارقة بيف المفظيف المكرريف  

   َكمف ناحية أخرل ربطنا المتمقي بالنص لمبحث عف العبلقة بيف كؿ كممتيف مكررتيف 
ر إلى إذعػاف الشػاعر لسػمطة القضػاء ، في البيتيف التالييف ، كىي تشي صداؾكمنو تكرار كممة 

 كالكقكؼ عمى حقيقة مكت فضالة في قكلو :
 اَل زَاَؿ ِمْسػػػػػػٌؾ َوَرْيَحػػػػػػاٌف َلػػػػػػُو َأَرجٌ 
 َيْسػػِقي َصػػَداَؾ َوُمْمَسػػاُه َوُمْصػػَبَحوُ 

 

 

 َعَمى َصػَداَؾ ِبَصػاِفي المَّػْوِف َسْمَسػاؿِ 
  ِرْفًيػػػػػا َوَرْمُسػػػػػَؾ َمْحفُػػػػػوٌؼ ِبػػػػػَأْظاَلؿِ 

 

مػػع بػػيف داللتػػي الغيػػاب كالحضػػكر، كاألكلػػى منيمػػا فػػي اسػػتدعائو معنػػى الخػػبلء كالقفػػر فالصػػدل ىنػػا يج
ا، كالخبلء يستدعي معنى القبػر كتغييػب المػرء فػي رحمػو ليصػير أثػرنا بعػد  الذم يبدك فيو الصدل كاضحن
عيف، كأما الثانية كىي داللة الحضػكر فيػي فػي ارتبػاط الصػدل بضػمير الخطػاب الػذم يسػتدعي مثػكؿ 

طىب أماـ الشاعر، كىك مثكؿ ناتج عف األمنية الدفينة في النفس بعدـ المكت الذم يحققو الشاعر المخا
نصيِّا مف خبلؿ استخدامو كممة رمسؾ في البيت الثاني، كىي تستدعي داللتيف ترتبطاف بدكاؿ البيتيف، 

لتػو عمػى فالرمس ىك الصكت الخفي الذم يستدعي معنى الصدل بداللتػو عمػى الصػكت ، كمػف ثػـ بدال
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( كمف ثمة االرتباط بمكضػكع الػنص ُالغياب ، كالرمس عند ابف سيده ىك القبر الذم يستدعي المكت )
  َمما يعني ارتباط آخره بأكلو 

فػػي البيػػت الثػػامف مػػف القسػػـ الثػػاني ، حيػػث  أقػػواؿك  ممػػوؾكمػػف التكػػرار غيػػر المحػػض: تكػػرار  
( مما يعني أف الرابط بينيما ىك الترادؼ ِالمبرد ) تشير داللة كممةأقكاؿ إلى الممكؾ كما ذىب إلى ذلؾ

، كنػػت  يػػثيـك فرجػػت  ميػػـالػػذم يشػػير إلػػى تكػػرار المعنػػى مػػع اخػػتبلؼ المفػػظ، كمنيػػا: الجمػػع بػػيف: 
الرتباط الغيث بالرزؽ كاإلغاثة، ككؿ ذلؾ يمد بسػبب إلػى مػدح المرثػى/ فضػالة بصػفات الجػكد كالنجػدة 

 َالعصياف كالطاعة  كغكث القـك الذيف أضاعكا أمرىـ بيف
ذا كاف الفرج كالغيث مف المصاحبات المفظية الرتباطيما بعبلقة االقتراف كالػتبلـز ، فػتف قكلػو   كا 

مػف المصػاحبات المفظيػة التػي تػرتبط فييػا المفظتػاف عػف طريػؽ العبلقػة الكنائيػة الدالػة  استقرت نػواىـ: 
فػي البيػت السػادس مػف  البمبػاؿكالمػبس بيف  عمى ما يتمتع بو القـك مف األمف كالطمأنينة ، ككذا جمعو

ػػا الجمػػع بػػيف  القسػػـ الثػػاني ، كىمػػا يرتبطػػاف بعبلقػػة الترتػػب إذ البمبػػاؿ مترتػػب عمػػى المػػبس ، كمنيػػا أيضن
فػػي البيػػت األكؿ مػػف القسػػـ الرابػػع ، حيػػث انتمػػاء المسػػؾ  السمسػػاؿك الصػػفاء، كبػػيف  الريحػػافكالمسػػؾ 

ذا كانػت ىػذه المصػاحبات كالريحاف إلى حقػؿ الرائحػة كانتمػاء الصػ فاء كالسمسػاؿ إلػى الطيػر كالنقػاء ، كا 
المفظية قد أدت كظيفة الربط عمى مستكل البيت المفرد باعتبارىا تجيء متبلزمة في البيػت المفػرد عمػى 
النحك الممحكظ عند أكس ، فتنيا ال تفقد كظيفتيا الترابطية عمى الػنص ككػؿ ؛ ألف ثمػة عبلقػات لغكيػة 

يات بعضيا كالػبعض اآلخػر كالػذم رأينػاه مػف اإلحالػة الضػميرية كالتكػرار بنكعيػو ، ككػذا رابطة بيف األب
  َالمصاحبات المفظية ، كمف ىذه العبلقات المغكية الرابطة بيف سطح النص أدكات الربط 

كتبػػرز الػػكاك مػػف بػػيف أدكات الػػربط جميعيػػا لػػداللتيا عمػػى مطمػػؽ الجمػػع ، كقػػد كانػػت ىػػذه الػػكاك  
دكات الربط في النص كمػو كقػد ربطػت بػيف الجمػؿ كمػا ربطػت بػيف المفػردات فمػف األكؿ مسيطرة عمى أ

، كممػة  اليمكػىكالفقػود ، كمف الثاني ربطيا بيف :  احتفالك جما عميوربطيا ػ في القسـ األكؿ ػ بيف : 
ذا كانػػت ىػػذا الكممػػات المعطكفػػة عمػػى مسػػتكل البيػػت المفػػرد ممػػا يع قينػػة/ الػػدرع ككممػػة  سػػابغة نػػي ، كا 

فػي  امػر ٍ ترابط أكلو بػآخره ، فتنػو يػربط بػيف األبيػات مػف خػبلؿ الػكاك كالػذم نجػده فػي ربطػو بػيف كممػة 
  َفي البيت السادس ، مما يشير إلى الترابط بيف البيتيف  ىونةكخارجي  البيت الرابع ككممتىٍي : 

ُحممػػوا مػػف ، كيـاعتمػػت ممػػو ، خػػافوا األصػػيمةكفػي القسػػـ الثػػاني نػػراه يجمػػع بػػيف الجمػػؿ اآلتيػػة: 
، كثبلثتيا ترتبط بعبلقة السببية التي تقدـ فييا المسبَّب عمى السبب؛ ألف اعتبلؿ الممكؾ يشير إلػى أذى

مػػنعيـ القػػـك مػػا يريػػدكف مػػف المػػاؿ كغيػػره ممػػا يعػػرض ىػػؤالء القػػـك إلػػى التيمكػػة التػػي بػػدت فػػي خػػكفيـ 
ثقاؿ، كالجممة األكلى ىنا ترتبط بالعبلقة األصيمة كىي االستئصاؿ كاليبلؾ، كمف ثـ تحممكا المغاـر كاأل

في البيت قبميا، كمف ثمة يككف الترابط بيف بيتيا كالبيت السابؽ متحققا خاصة مػع  قـوالكصفية لكممة 
                                                 

  َ  َُِ -َُُ/ٔابف منظكر : لساف العرب مادة رمس  - ُ
  َ بيركت –دار الكتب العممية  -ـ ُٔٗٗ/ ُط - ِٗالمبرد: التعازم كالمراثي ، كضع حكاشيو خميؿ المنصكر ص  - ِ
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عػػػكدة الضػػػمير/ كاك الجماعػػػة عمػػػى المكصػػػكؼ فػػػي البيػػػت السػػػابؽ ، كيقػػػـك الػػػرابط الػػػداللي بػػػربط ىػػػذه 
اللػة ىػذه الجمػؿ كالتػي قبميػا تشػير إلػى امتػداح فضػالة بأنػو ىػك األبيات بمفتتح القصيدة/ فضالة؛ ألف د

الذم يتحمؿ كؿ ىذه األمكر عف األقكاـ مما يعني كصفو بالكـر كالجكد كغيرىا مف الصفات التي تؤكػد 
سمك منزلتو، كمنيا: أندل . أكىب في البيتيف الرابع كالخامس، كأجكد في البيت الثامف عشر مما يعني 

    َبيف ىذه األبيات  الترابط الداللي
 فػػارس،  كِمػػيّ كيػربط بػػيف البيتػيف الخػػامس عشػر كالسػػادس عشػر بػػالكاك العاطفػػة بػيف كممتػػٍي :  

كىما ترتبطاف معنا بالعبلقة الترادفية ؛ ألف الكمي ىك الفارس المتكمي بسبلحو ، كمف ثـ يككف العطػؼ 
ف إلػى جانػب ترابطيمػا بػالنص كمػو ىنا مف باب عطؼ العاـ عمى الخاص الػذم يشػير إلػى تػرابط البيتػي

كذلؾ ما تشير إليو داللػة العطػؼ فػي البيتػيف المػذيف يمتػدحاف صػفة الشػجاعة التػي كجػدنا مرادفاتيػا مػع 
فػي البيػت العشػريف كىػي تعػكد عمػى  أجػرأفػي البيػت التاسػع عشػر ،  ليػثالفارس الكمي فػي الصػفات : 

مػـ ، كىنػا يتحػدث عنػو بضػمير الخطػاب ، فضالة الذم تحدث عنػو فػي مطمػع الػنص مسػتخدما اسػـ الع
كقػػد ذكرنػػا فيمػػا سػػبؽ أف الضػػميريف يئػػكالف إلػػى ذات كاحػػدة ، ممػػا يعنػػي تػػرابط أكؿ الػػنص بػػآخره ىػػذا 
الترابط الذم أنتجتو العبلقات كاألدكات المغكية المختمفة التي كظفيا الشاعر بحيث بدا أكلػو يشػد برقػاب 

ف كانت الداللة  آخره كقد أكدت العبلقات الداللية التي ارتكزت حكليا أبيات النص عمى ىذا الترابط ، كا 
في التحميؿ ىنا ىامشية ، فتف ذلؾ مف باب الفصؿ اإلجرائي بينيا كبيف سطح النص الذم يرتكز عمى 

 َبحث العبلقات المغكية الرابطة عمى مستكل السطح 
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 المبحث الثاني : بنية الخطاب : 
لخطػاب التػي تشػير إلػى الحضػكر الػدائـ لممخاطىػب/ الػدىر عمػى في ىذا المبحث تسيطر بنيػة ا 

ػا ُمرثية زىير الميمية في سناف بف أبي حارثة ) ( كالسيطرة ىػذه تحقػؽ التػرابط النصػي الػذم تؤديػو أيضن
ظكاىر الربط النصية األخرل ، كقد بدأ زىير المرثية بالحديث عف األطػبلؿ   كىػي بدايػة تخػالؼ بدايػة 
مرثيػػػة أكس السػػػابقة التػػػي أخمصػػػيا لمرثػػػاء ، كمثممػػػا قسػػػـ البحػػػث قصػػػيدة أكس قسػػػمة إجرائيػػػة اتخػػػذت 

جعيتيا ، فتنو سكؼ يقسـ قصيدة زىير قسمة داللية إجرائية إلى ثبلثة شرعيتيا مف حركية الضمائر كمر 
 أقساـ عمى النحك التالي : 

 ػٔػ

ـِ  َِاَد َمَعػػػػػػاِرُؼ الرَّْسػػػػػػ  َىػػػػػػاَج اْلفُػػػػػػ
َعػػػػػػػػػػػػػةٌ   َتْعتَػػػػػػػػػػػػػاُدُه ِعػػػػػػػػػػػػػيٌف ُمَممَّ
 ِفػػػػي اْلَقْفػػػػِر َيْعِطُفَيػػػػا َأَقػػػػب  تَػػػػَرى
 ِفػػػػػي َعاَنػػػػػٍة َبػػػػػَذَؿ اْلِعَيػػػػػاُد َلَيػػػػػا

َـّ َواْفتَ   َخػػػػػػػػػَرْت َزَواِخػػػػػػػػػػُرهُ َفػػػػػػػػػاْعَت
 َوَلَقػػػػػػػْد َأرَاَىػػػػػػػا َواْلُحمُػػػػػػػوُؿ ِبَيػػػػػػػا
 َعَكػػػػػػػػػرًا ِإَذا َمػػػػػػػػػا رَاَح َسػػػػػػػػػْرُبُيـُ 

 

ـِ    َقْفػػػػػٌر ِبػػػػػِذي اْلَيَضػػػػػَباِت َكاْلَوْشػػػػػ
 ُتْزِجػػػػػػػػػػي َج ِذَرَىػػػػػػػػػػا َمػػػػػػػػػػَع اأُلْدـِ 
 َنَسػػػػػػػػػًفا ِبِمَيَتْيػػػػػػػػػِو ِمػػػػػػػػػَف اْلَكػػػػػػػػػْدـِ 
 َوْسػػػػػػِميَّ َ ْيػػػػػػٍث َصػػػػػػاِدِؽ الػػػػػػنَّْجـِ 

ـِ ِبَتَيػػػػػػػػػػػػاُوٍؿ َكَتَيػػػػػػػػػػػػاوُ  ْق  ِؿ الػػػػػػػػػػػػرَّ
 ِمػػػػػػْف َبْعػػػػػػِد ِصػػػػػػْرـٍ َأيَِّمػػػػػػا ِصػػػػػػْرـِ 
 َوَثَنػػػػػػػْوا ُعػػػػػػػُروَج َقَناِبػػػػػػػٍؿ ُدْىْيػػػػػػػـِ 

 

 ػٕػ

ـْ   َيػػػػػا َمػػػػػْف أَلْقػػػػػَواـٍ ُفِجْعػػػػػُت ِبِيػػػػػ
ـْ   َفاْسػػػػػتَْأَثَر الػػػػػدَّْىُر اْلَغػػػػػَداَة ِبِيػػػػػ
 َلػػػػػْو َكػػػػػاَف ِلػػػػػي ِقْرًنػػػػػا ُأَناِضػػػػػُموُ 
 َأْو َكاَف ُيْعِطي النَّْصَؼ ُقْمُت َلُو :

 ُر َقػػػػػْد َأْكثَػػػػػْرَت َفْجَعَتَنػػػػػاَيػػػػػا َدْىػػػػػ
 َوَسػػػػػػػَمْبَتَنا َمػػػػػػػا َلْسػػػػػػػَت ُمْعِقَبػػػػػػػوُ 
 َأْجَمػػػْت ُصػػػُروُفَؾ َعػػػْف َأِخػػػي ِثَقػػػةٍ 

 

ـِ    (ِ)َكػػػػاُنوا ُممُػػػػوَؾ اْلُعػػػػْرِب َواْلُعْجػػػػ
 َوالػػػػػػػػػدَّْىُر َيْرِميِنػػػػػػػػػي َواَل َأْرِمػػػػػػػػػي
 َمػػػا َطػػػاَش ِعْنػػػَد َحِفيَظػػػٍة َسػػػْيِمي

 ِميَأْحػػَرْزَت ِقْسػػَمَؾ َفاْلػػُو َعػػْف ِقْسػػ
 ِبَسػػػػػػرَاِتَنا َوَقَرْعػػػػػػَت ِفػػػػػػي اْلَعْظػػػػػػـِ 
 َيػػػا َدْىػػػُر َمػػػا َأْنَصػػػْفَت ِفػػػي اْلُحْكػػػـِ 
 َحػػػػػاِمي الػػػػػذَِّماِر ُمَخػػػػػاِلِط اْلَحػػػػػْزـِ 

 

 ػٖػ

 َيْنِمػػػػػػػػي ِإَلػػػػػػػػى ِميػػػػػػػػرَاِث َواِلػػػػػػػػِدهِ 
 ِفيَيػػػػػػػػػػػػا ُمَركَُّبػػػػػػػػػػػػُو َوَمْحِتػػػػػػػػػػػػُدهُ 

 (ّ) ُكػػػػػؿ  اْمػػػػػِرٍ  أَلُروَمػػػػػٍة َيْنِمػػػػػي 
ـِ  ـِ َأْو ِفػػي اْلَمْوِضػػِع اْلَفْخػػ ِْ  ِفػػي الم ػػ

                                                 
سػائر لكنيػا ،  ، تعتاده : تألفو ، الًعيف : البقر الكحشي كالمفرد عيناء ، مممعة : بيا لمػع تخػالؼ ِٕٔ -ِِٕشعر زىير ص  - ُ

يعطفيػػا : يثنػػي الحمػػار البقػػر الكحشػػي عػػف المرعػػى ، أقػػب : عيػػر ضػػامر الخاصػػرتيف ، النسػػؼ : آثػػار عػػض الحميػػر ، الميػػت : 
صفحة العنؽ ، الكدـ : العٌض ، جآذرىا : أكالد البقرة كالمفرد جؤذر ، عانة : القطيع مف حمر الكحش العياد : أك المطػر الكسػمٌي 

اعتـٌ : التػٌؼ كطػاؿ ، الزكاخػر : مػا التػٌؼ كطػاؿ ، تيػاكؿ : تياكيػؿ بمعنػى ألػكاف مختمفػة ، العكػر : العػدد الكثيػر  ، النجـ : النكء ،
  َمف اإلبؿ ، السَّرب : اإلبؿ الراعية 

، كذكر أنو مف حماسة البحترم ، انظر : ديكاف  ِْٕأضاؼ محقؽ الديكاف ىذا البيت في ىذا المكضع في ىامش ص  - ِ
بيركت الًقرف : ما يقاـك  –دار الكتب العممية  –ـ ُٗٗٗ/ُط – ُِٕبحترم كضع حكاشيو محمكد رضكاف ديكب ص الحماسة لم

  َفي القتاؿ ، النصؼ : العدؿ ، أجمت : انكشفت ، الذمار : ما يجب عمى اإلنساف حمايتو كصيانتو  
  ـ : قصر الكؼ كناية عف عدـ بخمو  ينمي : ينتسب ، أركمة كمركب كمحتد : األصؿ ، انصبلتؾ : جدؾ  ، الكز  - ّ
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 َوَلَقػػْد َعِمْمػػَت َعَمػػى اْنِصػػاَلِتَؾ َمػػا
 َشػػػػيََّبِنيُخُمِقػػػػي َبػػػػَرى ِجْسػػػػِمي وَ 

ِزيَئػػػػػػػَة َمػػػػػػػا َلَيػػػػػػػا َمثَػػػػػػػؿٌ   ِإفَّ الرَّ
 ُحْمػػػػػػػػٌو َأِريػػػػػػػػٌب ِفػػػػػػػػي َحاَلَوِتػػػػػػػػوِ 
 اَل ِفْعمُػػػػػُو ِفْعػػػػػٌؿ َوَلػػػػػْيَس َكَقْوِلػػػػػوِ 

 

 َأْزَرى َوَلػػػػػْو َأْكثَػػػػػْرَت ِبػػػػػي ُعػػػػػْدِمي
 ا َمػػػاَت ِمػػػْف َىػػػْرـِ َجَزِعػػػي َعَمػػػى َمػػػ

 ِفْقػػػػَداُف َمػػػػْف َيْنِمػػػػي ِإَلػػػػى اْلَحػػػػْزـِ 
 ُمػػػػػػػػػػٌر َكػػػػػػػػػػِريـٌ ثَاِبػػػػػػػػػػُت اْلِحْمػػػػػػػػػػـِ 
 َقػػػػػػػْوٌؿ َوَلػػػػػػػْيَس ِبُمْفِحػػػػػػػٍش َكػػػػػػػْزـِ 

 

ذا كانػػت ىػػذه القسػػمة الثبلثيػػة قسػػمة دالليػػة مػػف حيػػث المحػػاكر الدالليػػة التػػي ارتكػػزت حكليػػا  كا 
الطممية التي قدميا زىير بػيف يػدم مرثيتػو ىػذه التػي تبػدك القصيدة ، فتف الدافع ليا قد كاف ىذه المقدمة 

بالمقدمة الطممية امتدادنا لمكثير مف قصائد الرثاء التي ابتدأىا أصحابيا بالنسيب أك الكقكؼ عمى الطمػؿ 
  َ( ُمنذ الميميؿ بف ربيعة كالحارث بف عباد كالمرقش األكبر )

يػػػة كالرثػػػاء ىػػػي المسػػػكغ الػػػذم يبػػػيح لمشػػػعراء أف إف العبلقػػػة الدالليػػػة الكاحػػػدة بػػػيف المقدمػػػة الطمم 
يفتتحكا مراثييـ بالحديث عف األطبلؿ ؛ ألف الرثاء كالكقػكؼ عمػى األطػبلؿ يرتكػزاف حػكؿ فكػرة محكريػة 
ىي فكرة الرحيؿ بالمكت في المرثية كما يخمفو الفقد مف الحزف كاألسى عمى الذات كالمكاف في آفو معنػا 

حبػػاب عػػف الػػديار ، كمػػا يخمفكنػػو مػػف الكمػػـك فػػي نفػػس اإلنسػػاف ، كالبمػػى ، كفكػػرة الرحيػػؿ كاليجػػراف لؤل
كالدركس في المكاف الذم كاف عامرنا بأىمو ، كلكنو يتعرض آلثار الزماف العاتيػة ، فيصػير عمػى حالتػو 

 َتمؾ التي تستجمب حزف الشاعر كأساه 
مػة عمػى البنيػة السػطحية كىذه الحالة التي يتعرض ليا المكاف ليصير مقفرنا مػف أىمػو نجػدىا ماث 

لنص المقدمة بدءنا مف التكرار التاـ لكممة القفر مرتيف فػي البيتػيف األكؿ كالثػاني ، كجػاءت األكلػى نكػرة 
؛ لتدؿ عمى الرغبة الذاتية في إنكار المكاف لتغيػر معالمػو عمػا كانػت عميػو معركفػة عنػد الشػاعر ، فػي 

تي كصؿ إلييا الشاعر   فمـ يجد بػدِّا مػف التعبيػر عػف حيف جاءت الثانية معرفة محاكية لحالة اليأس ال
ىذا المكاف الذم يعرفو في قرارة نفسو ، كمع التكرار التاـ لكممة القفر نجد معيا التكرار غيػر التػاـ ، أك 
غير المحػض الػذم يعنػي التكافػؽ الػداللي مػع االخػتبلؼ المفظػي بػيف القفػر كمعػارؼ الرسػـ ، إذ تتفقػاف 

الخػبلء الػذم يشػير إليػو القفػر ، كمػا تشػير إليػو معػارؼ الرسػـ الدالػة عمػى مػا تبقػى  كمتاىما عمى معنػى
مف الديار البائدة مف العبلمػات التػي بيػا تيعػرؼ ، كمػا تبقػى مػف الػديار يشػير إلػى خمػك ىػذه الػديار مػف 

األكؿ ، أصحابيا أم أنيا صػارت قفػرنا كنمحػظ ىػذا التقػارب الػداللي بػيف الكممتػيف المتػيف خػتـ بيمػا بيتػو 
كىمػػا : الرسػػـ كالكشػػـ ، إذ تشػػير دالػػة الرسػػـ إلػػى األثػػر المتبقػػي مػػف الػػديار يرسػػـ عمػػى األرض ، كمػػا 
ا لمكحة الطممية التي يسػترجع فييػا  ا تمامن تنقش المرأة الكشـ عمى معصميا ، ىذا الكشـ الذم يبدك مبلئمن

مػة صػار مبعػث حػزف بحالتػو التػي الشاعر الذكريات السابقة عػف المكػاف مػذ كػاف عػامرنا بأىمػو ، كمػف ث
كصؿ إلييا ، كما أحاط بو مف القفر ، إف صكرة الكشـ ىػذه يمكػف " أف تسػتثير فينػا صػكرنا ضػبابية ليػا 

لػػى جانػػب كػػؿ ىػػذه  (ِجػػذكر فػػي البلشػػعكر ، أىميػػا صػػكرة الماضػػي بتيحاءاتػػو كأصػػدائو المتعػػددة " ) كا 
                                                 

1
  َ  ُِْد/ حسيف جمعة : قصيدة الرثاء جذكر كأطكار ػ سابؽ ػ ص  - 
 َبيركت   –دار الحقائؽ  –ـ ُٖٓٗ/ْط – ُِٗيكسؼ اليكسؼ : مقاالت في الشعر الجاىمي ص  - ِ
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ف نجردىمػػا مػػف القيمػػة اإليقاعيػػة التػػي يمثبلنيػػا فػػي الػػدالالت لكممتػػٍي : الرسػػـ كالكشػػـ ، فتننػػا ال يمكػػف أ
خاتمة المصراعيف ، كمنيا التصريع التفاقيما في الحرؼ األخير كحركتو ، إلى جانب الكحدة اإليقاعية 

  َاألفقية التي يمثميا اتفاقيما في الجذر الثبلثي 
لى جانب ما سبؽ فػتف لفظتػي الرسػـ كالكشػـ تػذكرننا بػالزمف /الػدىر كأفع  الػو أك مصػائبو التػي كا 

يصيب بيا كؿ شيءو مف إنسافو أك مكاف ، كمف ثمة نػدرؾ العبلقػة بػيف ىػذه المقدمػة الطمميػة كمكضػكع 
  َالقصيدة كىك الرثاء الذم يركز فيو الشاعر عمى الدىر كأثره في فراقو ليذا المرثي ىـر بف سناف 

ابثة بالمكاف بعد ارتحػاؿ أىمػو عنػو كما يمحظ عمى ىذه المقدمة أنيا لـ تغفؿ ذكر الحيكانات الع 
ا بػػيف البقػػر الكحشػػي كالحمػػر الكحشػػية ، فالحمػػار الكحشػػي / أقػػب الضػػامر  ، إذ يصػػكر الشػػاعر صػػراعن
ا / نسػفنا ، كيعطفيػا لتبعػد عػف المرعػى ، ليػنعـ ىػك كالعانػة / قطيػع الحمػر  الخاصرتيف يكجع البقر عضِّ

ة كألكانيػػا الزاىيػػة المتعػػددة بفعػػؿ المطػػر / العيػػػاد ، الكحشػػية بمػػا فػػي ىػػذا المرعػػى مػػف النباتػػػات المزىػػر 
كسمٌي غيث ، كصارت ىذه النباتات شبيية بالرقـ المكشى ، كىنا نممح أثر التكرار غير المحض كدكره 

 في ترابط أبيات ىذه المقدمة ، نممح ىذا التكرار في قكلو : 
 قفر بذي اليضبات كالوشـ َََََػ ُ 
  لرقـبتياوؿ كتياوؿ ا َََََػ ٓ 

حيػػػث شػػػبو معػػػارؼ الرسػػػـ كتناثرىػػػا فػػػي المكػػػاف / ذم اليضػػػبات بالكشػػػـ ترسػػػمو المػػػرأة عمػػػى معصػػػميا  
  َكشبو ألكاف النبات بأزىارىا المختمفة / التياكيؿ بالكشي المرقـك 

لى جانب التكرار غير المحض ىنا نممح التضػميف فػي البيتػيف السػادس كالسػ  بع عنػدما جعػؿ اكا 
 ( :ُؿ : أراىا في صدر البيت التالي )المفعكؿ الثاني لمفع

 َوَلَقػػػػػْد َأرَاَىػػػػػا َواْلُحمُػػػػػوُؿ ِبَيػػػػػا
 َعَكػػػػػػػرًا ِإَذا َمػػػػػػػا رَاَح َسػػػػػػػْرُبُيـُ 

 

 ِمػػػػْف َبْعػػػػِد ِصػػػػْرـٍ َأيَِّمػػػػا ِصػػػػْرـِ  
  َوَثَنػػػػػػْوا ُعػػػػػػُروَج َقَناِبػػػػػػٍؿ ُدْىػػػػػػـِ 

 

إلبػؿ ، ككػذلؾ فمقد كاف يرل ىػذه الػديار كالنػاس المقيمػيف بيػا ، كمػا كػاف يػرل بيػا الكثيػر مػف ا
الكثير مف الخيؿ الدُّىـ ، مما يعني أف ىذه الديار قد كانت عامرة بأىميا كبحيكانػاتيـ مػف اإلبػؿ كالخيػؿ 
مف قبؿ ، كلكف الدىر فعؿ بيا أفاعيمو ، فصارت عمى حالتيا ىػذه حيػث القفػر كالخػبلء ، كمػا يصػحبو 

ناؤىػػػا مػػػف الجػػػآذر ، كالحمػػػر الكحشػػػية مػػػف تمػػػؾ الحيكانػػػات العابثػػػة بػػػو كىػػػي البقػػػر الكحشػػػي كالظبػػػاء كأب
كالصراع الدائر بينيا كبيف البقر عمى المرعى الذم تغيػر حالػو كحػاؿ نباتػو بعػد سػقكط األمطػار ، كىػذا 
ػػف يقطنكنػػو ، كىػػك األثػػر  ػػا مػػف فعػػؿ الػػزمف / الػػدىر الػػذم أثػػر عمػػى المكػػاف كمػػا أثػػر عمػػى مى التغيػػر أيضن

ا في المقطع الثاني مف ال   َنص الذم نممحو كاضحن

                                                 
  َ  ِّٕشعر زىير ص  - ُ
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إننػػا نممػػح سػػطكة الزمػػاف / الػػدىر كاضػػحة عمػػى الخطػػاب الشػػعرم فػػي ىػػذا المقطػػع الثػػاني الػػذم 
أخمصو الشاعر لمحديث عف أثر الدىر عميو كعمى مف يحب ، كخاصة ىـر بف سػناف ،  كتتجسػد ىػذه 
السػػطكة لغكيِّػػا مػػف خػػبلؿ السػػيطرة الكاضػػحة لضػػميرم الحضػػكر / الخطػػاب كالغيػػاب عمػػى ىػػذا المقطػػع 

 ( :ُلذم يبدؤه مف البيت )ا
ـْ   َيػػػػػا َمػػػػػْف أَلْقػػػػػَواـٍ ُفِجْعػػػػػُت ِبِيػػػػػ
ـْ   َفاْسػػػػػتَْأَثَر الػػػػػدَّْىُر اْلَغػػػػػَداَة ِبِيػػػػػ
 َلػػػػػْو َكػػػػػاَف ِلػػػػػي ِقْرًنػػػػػا ُأَناِضػػػػػُموُ 
 َأْو َكاَف ُيْعِطي النَّْصَؼ ُقْمُت َلُو :
 َيػػػػػا َدْىػػػػػُر َقػػػػػْد َأْكثَػػػػػْرَت َفْجَعَتَنػػػػػا
 َوَسػػػػػػػَمْبَتَنا َمػػػػػػػا َلْسػػػػػػػَت ُمْعِقَبػػػػػػػوُ 

 

ـِ    َكػػػػػاُنوا ُممُػػػػػوَؾ اْلُعػػػػػْرِب َواْلُعْجػػػػػ
 َوالػػػػػػػػدَّْىُر َيْرِميِنػػػػػػػػي َواَل َأْرِمػػػػػػػػي
 َمػػا َطػػاَش ِعْنػػَد َحِفيَظػػٍة َسػػْيِمي
 َأْحَرْزَت ِقْسَمَؾ َفاْلػُو َعػْف ِقْسػِمي
 ِبَسػػػػػرَاِتَنا َوَقَرْعػػػػػَت ِفػػػػػي اْلَعْظػػػػػـِ 
  َيػػا َدْىػػُر َمػػا َأْنَصػػْفَت ِفػػي اْلُحْكػػـِ 

 

ىذا القسـ تشير إلى الفجيعة التي مني بيا زىير، كىي فقد ىؤالء القـك الػذيف كػانكا فالبداية التي بدأ بيا 
ممػكؾ العػرب كالعجػػـ؛ كلػذلؾ نػراه يسػػتخدـ أداة النػداء كالندبػػة ذات المقطػع الطكيػؿ، ككأنمػػا يريػد أف يمػػد 

ي الرؤيػة صكتو بالبكاء ليميب عاطفة المتمقي إلى صدؽ العاطفة تجاه تمؾ الفجيعة، كلما كػاف الػدىر فػ
الشعرية لزىير ىك المتسبب في تمؾ الفجيعة ، فتنػو راح يكػرر لفظػة الػدىر فػي ىػذه األبيػات تكػرارنا تامِّػا 
أربع مرات؛ ليشػير بيػذه السػيطرة المغكيػة لمػدىر إلػى سػطكتو عميػو بمػا يػرزؤه بػو مػف المصػائب: يرميػو، 

ذا كانػػت سػػيطرة الػػدىر عمػػى  الخطػػاب الشػػعرم فػػي ىػػذا المقطػػع كيسػػمبو أحبابػػو، كال يعػػدؿ فػػي حكمػػو، كا 
باديػػػة فػػػي التكػػػرار الصػػػريح لمفظػػػة الػػػدىر، فػػػتف الشػػػاعر يعضػػػد مػػػف ىػػػذه السػػػيطرة مػػػف خػػػبلؿ حركيػػػة 
الضػػمائر العائػػدة عمػػى الػػدىر فػػي حػػاؿ الغيػػاب كحػػاؿ الحضػػكر أك الخطػػاب، فيػػك يرمػػي كىػػك ال يعطػػي 

فىاٍلو) أنت (. أكثرت) أنت  النصؼ/ العدؿ، كفي حالة الحضكر نرل: يا دىر . أحرزت قسمؾ) أنت (.
( فجعتنػػا. سػػػمبتنا) أنػػت (مػػػا لسػػت) أنػػػت ( معقبػػو . مػػػا أنصػػفت) أنػػػت (. أجمػػت صػػػركفؾ) أنػػت ( لقػػػد 

) أنت (عمى انصبلتؾ) أنت (    َعممتى
لكؿ ذلؾ نرل الدىر محكر ىذا المقطػع مػف خػبلؿ التكػرار التػاـ كاإلحالػة الضػميرية التػي ترجػع  

ـ نػراه يكػرر المػادة المغكيػة مػع اخػتبلؼ الصػياغة بػيف الفعميػة كاالسػمية فػي عميػو، كمػع ىػذا التكػرار التػا
ُفجعػُت ، البيتيف الثامف كالثاني عشر، ليربط بيف ىذيف البيتيف كما بينيما مػف خػبلؿ ىػذا التكػرار التػاـ: 

كالجمع في ، ككمتاىما متصمة بضمير التكمـ: أنا/ تاء المتكمـ، كنحف/ نا كىذا التراكح بيف اإلفراد فجعتنا
   َضمير التكمـ يشير إلى عظـ الفاجعة كامتداد أثرىا عمى القـك 

كمػػف التكػػرار التػػاـ مػػا يجػػيء بػػو الشػػاعر عمػػى صػػكرة مػػف صػػكر التصػػدير ، كىػػي ىنػػا الصػػكرة 
 الخامسة  في ثبلثة مكاضع مف القصيدة ىي : 

  صرـٍ أيما صـر َََََََػ ٔ 
                                                 

ف األبيات ، كىك مبلئـ لسياؽ األبيات ، كلذلؾ أثبتو البحث  انظر : ىذا البيت ذكره البحترم في حماستو في ىذا المكضع م - ُ
  َـ دار الكتب العممية ُٗٗٗ/ُط ُِٕكضع حكاشيو محمكد رضكاف ديكب ص  –البحترم : ديكاف الحماسة 
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 يرميني و ال أرمي  ََََََػ ٗ 
 قسمؾ ، قسمي  َََََ ػُُ 

كالتصػػدير الػػذم يتكػػ  عمػػى البنيػػة التكراريػػة لممػػادة المعجميػػة ييعػػد مػػف كسػػائؿ التػػرابط أك السػػبؾ 
النصػػي، حيػػث " يحيػػؿ المفػػظ المكػػرر إلػػى لفػػظ آخػػر سػػابؽ مػػرادؼ أك مػػرادؼ قريػػب يػػرتبط بػػو باإلحالػػة 

ابف أبي اإلصبع التصدير  ( كىي النظرة عينيا التي لـ يغفميا الببلغيكف العرب، فقد عرؼُالمشتركة ")
بأنو " عبارة عف كؿ كبلـ بيف صدره كعجزه رابطة لفظية غالبنا، أك معنكية نادرنا ، تحصؿ بيا المبلءمة 

( كىػػػك مػػػا يعنػػػي أف التصػػػدير ينػػػتج خاصػػػية الػػػتبلحـ كالػػػتبلـؤ عمػػػى ِكالػػػتبلحـ بػػػيف قسػػػمٍي كػػػؿ كػػػبلـ ")
ىا مف البنى النصية عف طريؽ الترابط الػذم مستكل البيت باعتباره بنية نصية صغرل تتضافر مع غير 

تؤديػػو الضػػمائر كالتكػػرار، أقػػكؿ تتضػػافر ىػػذه البنػػى النصػػية الصػػغرل مػػع بعضػػيا لترسػػـ صػػكرة لػػنص 
   َشعرم متماسؾ مترابط عمى مستكل السطح 

كمف صكر التكرار التاـ الػذم اسػتخدميا زىيػر فػي المقطػع السػابؽ الػذم بػدأ يػو رثػاء سػناف بػف  
 ثبلث مرات : مرتاف في البيت السادس عشر : ينميتكرار كممة  أبي حارثة

 ِإَلػػػػى ِميػػػػرَاِث َواِلػػػػِدهِ  َيْنِمػػػػي
 

   َيْنِمػػػػيُكػػػػؿ  اْمػػػػِرٍ  أَلُروَمػػػػٍة  
 

 كمرة في البيت التاسع عشر : 
ِزيَئػػػػَة َمػػػػا َلَيػػػػا َمثَػػػػؿٌ   ِإفَّ الرَّ

 

  ِإَلػػى اْلَحػػْزـِ  َيْنِمػػيِفْقػػَداُف َمػػْف  
 

لبيت األكؿ ينتمي بيا إلى الصكرة األكلى مف صكر التصدير رغـ اختبلؼ التعمؽ كتكرارىا مرتيف في ا
بيف المرتيف فاألكلى جاءت متعمقة بضمير الغائب العائد عمى سناف في حيف جاءت الثانية متعمقة 
بضمير الغائب العائد عمى كؿ امرئو ، أما المرة الثالثة فقد جاءت متعمقة بضمير الغائب العائد عمى 

فقكد سناف ، كمف ثمة فتكرارىا ىنا يحقؽ الترابط بيف ىذيف البيتيف ، إذ تحيؿ المتأخرة منيا عمى الم
  َمتيف تتفقاف معيا صكرة كداللة سابقتييا ال

التي جاءت خاتمة لمبيت الثاني السابؽ مكررة مف قبؿ في  الحـزكمف التكرار التاـ نجد كممة 
 البيت الرابع عشر :

 َعْف َأِخي ِثَقةٍ  َأْجَمْت ُصُروُفؾَ 
 

 َحاِمي الذَِّماِر ُمَخاِلِط اْلَحْزـِ  
 

لتكرار ؛  كلـ يكف يفصؿ بيف البيتيف سبعة أبيات مما يدخمو في العيب العركضي المعركؼ باإليطاء
ف كاف عيبنا في  كممة القافية شكبلن كداللة في مكضعيف متقاربيف مف القصيدة  بيد أف ذلؾ التكرار كا 

، فتف لو فائدة نصية ىي تحقيؽ السبؾ كالترابط بيف البيتيف كمف ثمة أبيات القصيدة النقد القديـ
جميعيا؛ ألف الكممة الثانية تحيؿ إلى الكممة األكلى التي جاءت قارة في مكضعيا مف البيت الرابع 

                                                 
  َ  ِِّد/ محمد العبد : النص كالخطاب كاالتصاؿ ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َدار نيضة مصر د . ت   ّٔني محمد شرؼ ص ابف أبي اإلصبع : بديع القرآف تحقيؽ جف - ِ
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عشر ككذا في البيت السادس عشر عف طريؽ التكرار غير المحض الذم نممحو في ىذه التراكيب 
 ية المبني بعضيا عمى بعض مف حيث الداللة المطركحة : المغك 

 ينمي إلى الحـز -             مخالط الحـز -          حامي الذمار -
إذ يبلحظ أف الذم يقكـ بحماية الذمار كاألعراض كالديار ككؿ ما يجب عمى اإلنساف أف يحميو البد 

لحـز ، أك منتـو إليو كما أشار إلى ذلؾ أف يككف عمى درجة كبيرة مف الحـز ، كأنما ىك مختمط با
   َالمركب المغكم األخير مما سبؽ  

مرتيف ، أكالىما باالسـ في البيت الحادم عشر الذم تنفي  نصؼكيكرر زىير المادة المغكية  
داللتو صفة العدؿ عف الدىر ألفعالو مع زىير ، كثانييما في البيت الثالث عشر بالفعؿ الصريح 

أك كاف يعطي النصؼ ، ما أنصفت في  في عدؿ الدىر معو ، كىذاف المكضعاف ىما :الداللة عمى ن
ف اختمؼ االشتقاؽ بيف االسـ كالفعؿ يسيـ في  الحكـ ، كتكرار المادة المغكية مع االشتراؾ في الداللة كا 

ؾ السبؾ كالترابط النصي بيف البيتيف ، كما يسيـ في ربط المتمقي بالنص ، حيث يجيؿ بصره ، كيحر 
ذىنو نحك ىذيف المفظيف المتشابييف في الحركؼ مع تقارب الداللة كعبلقة كؿ منيما بسياقو الكارد فيو 
نصافو ػ أك كاف يعطي ػ ثـ يصؿ إلى مرحمة  ىذا السياؽ الذم يبدم تشكؾ الشاعر في عدؿ الدىر كا 

  َاليقيف مف الظمـ عندما يصدر حكمو النيائي : يا دىر ما أنصفت في الحكـ 
، كقكلو مف البيت  مموؾ العربف تكرار الداللة مع اختبلؼ المفظ قكلو مف البيت الثامف : كم 

؛ ألف السراة ىـ أشراؼ القكـ ، كمف ذلؾ تكراره داللة األصؿ مع اختبلؼ  سراتناالثاني عشر : 
  َفي البيت السادس عشر  محتدهكمركبو في البيت الخامس عشر ،  أرومةاأللفاظ الدالة عميو في : 

ثىـٌ ظاىرة تكرارية اشتمؿ عمييا الشعر القديـ كىي القافية التي تؤدم مجمكعة مف الكظائؼ  
منيا: المكسيقية المبنية عمى تكررىا في أكاخر األبيات، كككنيا فكاصؿ مكسيقية تيي  لممتمقي فرصة 

بيف العبارات التي  التأمؿ المصحكب باالستمتاع المكسيقي، كمنيا أف القافية" تكاد تكجد رابطة صناعية
( كىي كظيفة تشير إلى معنى الترابط النصي عمى ُتتخمميا، فبدكنيا تتشتت ىذه العبارات كتتباعد ")

مستكل البيت، كىك ما انتبو إليو النقاد القدامى عندما ربطكا بيف القافية كما يدؿ عميو سائر البيت فيما 
تشير إلى عبلقة أكؿ البيت بآخره، كذلؾ عمى  ( ككمياِعيرؼ عندىـ باإلرصاد كالتكشيح كالتسييـ )

مستكل البيت المفرد؛ كلذلؾ كجدنا السمجماسي يدرج اإلرصاد ضمف ما أطمؽ عميو الرصؼ الذم ىك 
( كضـ الشيئيف يعني ترابطيما ؛ ألف " جكىر ّ: ضـ بينيما ") " رصؼ بيف شيئيف : مثاؿ لقكليـ

زاء فيو ليا كضع بعضيا عند بعض ، كاقتضاء الرصؼ ىك تركيب القكؿ ، كالقكؿ المركب مف أج
                                                 

1
  1 األردف –مكتبة المنار  -ـ ُٖٓٗ/ُط ٖٕد/ عبد الفتاح صالح نافع : عضكية المكسيقى في النص الشعرم ص  - 

2
، بػديع القػرآف البػف أبػي اإلصػبع ص ِِٖ، تحريػر التحبيػر ص  َّٖحكؿ ىذه المصطمحات انظر : اإليضاح لمقزكيني ص  - 
  َ ُٕٖ، البديع البف منقذ ص  ِِٕ/ُة األدب البف حجة ، كخزان َٗ

  َ  ّّٕالسمجماسي : المنزع البديع ػ سابؽ ػ ص  - ّ
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( كتكرار الضـ كالرصؼ بيف شيئيف يعني امتداد الكظيفة النصية إلى ُبعضيا ، كترتيب لبعض " )
  َمستكل النص كمو 

الترابط بيف أكثر مف بيت مف أبيات النص ، فتنيا تسيـ في إنتاج مقافية لأما الكظيفة األخيرة 
ؾ أمر طبيعي ؛ ألف انتماء كممات القكافي إلى بننى مكرفكلكجية كاحدة مف ، كمف ثمة النص كمو ، كذا

شأنو أف يحدث نكعنا مف التجانس الرأسي بينيا جميعنا ، كالجناس أحد صكر البديع المتك  عمى 
التكرار الصكتي الجزئي الذم تنتقؿ كظيفتو مف مجرد التحسيف المفظي إلى السبؾ النصي  كىذا ما 

 ت القكافي عند زىير في مرثيتو السابقة ، كذلؾ عمى النحك التالي :كجدناه في كمما
 أواًل : كممات القوافي المتفقة في الحرفيف األخيريف :

 عدميػ ُٕ            الكدـػ ّ           اأُلدـػ ِ 
 فيذه الكممات الثبلث تترابط صكتيِّا عف طريؽ الجناس الرأسي كتكاد تنتمي ثبلثتيا إلى مجاؿ داللي
كاحد يؤكد ىذا الترابط ، فاألكلياف منيا تنتمياف إلى مجاؿ الحيكاف ؛ ألف الكدـ كىك العض يقـك بو 
حمار الكحش ليذه األدـ كىي الظباء راغبنا في إثنائيا عف المرعى ، كتأتي الكممة الثالثة لشترؾ مع 

لحاحو عمي و بالعدـ كالمصائب ، كيعني الداللة السابقة ؛ ألف العدـ ىنا يراد بو فعؿ الدىر مع زىير كا 
ذلؾ أف الداللة المشتركة ىنا ىي أنو إذا كاف الحمار يغمب األدـ كيصيبيا بالعض / الكدـ ، فتف 

  َالدىر يغمب زىيرنا بالعدـ ككثرة المصائب 
 في الحرؼ األكؿ :  ؼكمف ىذه الكممات المتفقة في الحرفيف األخيريف مع االختبل

 ُعجـالػ ٖ           النجـػ ْ 
 فيما يتفقاف في حرفٍي : الجيـ كالميـ المتأخريف ، كيختمفاف في فاء الكممة ، كمف ىذه الكممات :

 ىْرـػ ُٖ            صـرػ ٗ 
ذا كانت داللة الصـر ىنا تشير إلى الجماعة مف الناس ، ككانت داللة كممة ىـر منصرفة إلى العمـ  كا 

دة المغكية لكبل الكممتيف تشير إلى اشتراكيما في جانب المعركؼ لزىير كىك ىـر بف سناف ، فتف الما
مف الدالالت المرتبطة بيما ، كىي داللة القطع كما يتصؿ بيا مف اليجراف في كممة صـر ، كيقاؿ : " 

ا إذا قطعتو قطعنا صغارنا " ) ( كىذا االقتراب الداللي بينيما مع الجناس الصكتي ِىٌرمت المحـ تيريمن
مكسيقي يكثؽ العبلقة بيف المفظتيف ، كيشير إلى دكرىما في الترابط النصي بيف ىذه المنتج لئليقاع ال
 كمف ىذه الكممات : َة األبيات المتباعد

 كـز ػُِ                الحـزػ  ُٗ-ُْ 

                                                 
  َ  ّّٖ -ّّٕالسابؽ ص  -المنزع البديع   - ُ
  َ  َٕٔ، كمادة ىـر : المجمد نفسو ص  ّّْ/ُِانظر لساف العرب مادة صـر  - ِ
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فمع اختبلفيما في الحرؼ األكؿ /فاء الكممة ، فتنيما تتفقاف في الحرفيف المتأخريف : الزام كالميـ كىذا 
اؽ يقرب بينيما دالليِّا حيث يشير إلى عبلقة قريبة مف عبلقة التضاد ؛ ألف حـز الشيء تعني االتف

( كىذا التقارب الداللي مع التقارب الصكتي يؤكد عمى ُشده ، ككـز الشيء بمعنى عضو ككسره )
  َ، إلى جانب القيمة اإليقاعية  دكرىما في عممية الترابط النصي

 لمتفقة في الحرفيف األوؿ والثالث :ثانًيا : كممات القوافي ا
 الحمـػ َِ          الحـزػ ُٗ           الحـزػ ُْ         الُحكـػ ُّ 

إف انتماء ىذه الكممات األربعة إلى الجذر الثبلثي مع االشتراؾ في البنية المكرفكلكجية يؤكد عمى دكر 
نيا مف التكافؽ أك التقارب الداللي الذم ىذه المفردات في لفت انتباه المتمقي إلى ما يمكف أف يككف بي

ف كانت متعمقة  يربط بيف الجمؿ التي أتت ىذه المفردات خاتمة ليا ، فالحكـ كىي الكممة األكلى كا 
بالدىر الجائر في رؤية الشاعر تشير في بعض دالالتيا إلى القضاء ، كالقضاء يستدعي فيمف يقـك 

دالة  ت لفظة الحـز في سياؽ امتداح المرثيكلذلؾ جاء (ِ) بو أف يككف حازمنا عاقبلن مميزنا ذا حنكة
عمى ارتباطو بيا كانتمائو إلييا في المكضعيف، كلتشير في اآلف عينو إلى سمب الدىر تمؾ الداللة 
ا  ا لمميرثى أيضن المرتبطة بيا، كمف ثمة فيك ليس جديرنا بأف يحكـ، كما جاءت لفظة الحمـ الرابعة امتداحن

كتعقؿ، كىما صفتاف تناقضاف ما كاف عميو حاؿ الدىر الحاكـ المتسمط ، كىذه  بأنو صاحب أناة
العبلقة بيف األلفاظ األربعة تقرب ما بيف جمؿ كؿ منيا كتربط بينيا بمثؿ ىذا الترابط الذم تحيؿ فيو 

  َالمتأخرة عمى الكممات السابقة عمييا  
 : كمف ىذه الكممات التي اتفقت في الحرفيف األكؿ كاألخير

 كـزػ ُِ            الكدـػ ّ 
 ككذلؾ الكممات :

 عدميػ ُٕ            العظـػ ُِ            العجـػ ٖ 
نيتيا قد يككف كالمبلحظ عمى كؿ ىذه الكممات أنيا تتكافؽ كغيرىا مف النص في حرفيف مف ب

بصكرة أك بأخرل كقد يككف األكؿ كاألخير ، كىك تكافؽ يستدعي التقارب الداللي الحرفاف متأخريف ،
مع اإليقاع المكسيقي الرأسي الذم ينتجو تكرار األصكات ، كتكزع ىذه المفردات عمى مساحة النص 
مف أكلو إلى آخره يبرز صفة الترابط النصي الذم يتحقؽ كاقعنا ؛ ألف اعتماد كممات القكافي السابقة " 

ت القكافي كحدة عمكدية مف كمماعمى أسماء ذات جذكر ثبلثية متشابية في حركاتيا المحنية يخمؽ 
فالمتمقي يظؿ قة الحميمة بيف المتمقي كالنص ،( أك يتحقؽ ىذا الترابط مف خبلؿ العبلّ)متماسكة "

                                                 
  َ  ُٖٓمجمد نفسو مادة كـز ص ، كفي ال ُُّ/ُِ: مادة حـز  لساف العرب - ُ
  َالسابؽ ػ  الصفحة ذاتيا  - ِ
  َ  ُُُد/ يسرية المصرم : بنية القصيدة في شعر أبي تماـ ػ سابؽ ػ ص  - ّ
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كمف ثمة تظؿ و ؛ ليقارف بيف ىذه المتشابيات ،ثـ يعكد إلى أكلكآخره ،مشدكدنا إلى النص يقرأ أكلو 
  َكالعمؽ لمنص السطح  المطركحة عمى بنيتيٍ  ي ثراء الداللةعبلقتو بالنص عبلقة جدلية تسيـ ف

ذا تركنا الضمائر كالتكرار بنكعيو المحض كالغير المحض ، كالتصدير كالجناس كما قامت   كا 
بو ىذه الظكاىر المغكية مف الترابط كالسبؾ بيف األبيات ، كانتقمنا إلى أدكات الربط المغكية   فتننا سنجد 

العاطفة التي  الفاءابط النصي ىذه ، كأكؿ ىذه األدكات في النص نجد ليا دكرنا كبيرنا في عممية التر 
تشير إلى داللة التتابع كالترتيب الزمني الذم ال يكاد ينفصؿ فيو الحدث المعطكؼ عف المعطكؼ عميو  
 بؿ إف سيبكيو يعطييا كصفنا يرتبط بعممية الترابط النصي ارتباطنا كثيقنا ، إذ تجعؿ الكبلـ متسقنا ، كذلؾ
في قكلو عنيا : " كىي التي تضـ الشيء إلى الشيء كما فعمًت الكاك ، غير أنيا تجعؿ ذلؾ متسقنا 

 ( كذلؾ ما نجده في ربطيا بيف البيت الثامف كالتاسع الذم يقكؿ فييما  :ُبعضو في إثر بعض " )

 َيا َمْف أَلْقَواـٍ ُفِجْعُت ِبِيـْ 
 َفاْستَْأَثَر الدَّْىُر اْلَغَداَة ِبِيـْ 

 

 َكاُنوا ُمُموَؾ اْلُعْرِب َواْلُعْجـِ  
  َوالدَّْىُر َيْرِميِني َواَل َأْرِمي

 

كانوا مموؾ العرب بجممة :  استأثر الدىرفنجد الفاء التي صٌدر بيا البيت الثاني قد ربطت جممتيا : 
رابط البيتيف في صدر البيت األكؿ ، مما يعني ت أقواـ، كىذه الجممة الثانية جاءت كصفنا لكممة  والعجـ

عف طريؽ الفاء الدالة عمى سرعة استئثار الدىر بيؤالء األقكاـ ، ككأنو ال يكجد فاصؿ زمني بيف 
االستئثار الداؿ عمى ارتحاليـ بالمكت ، كبيف ككنيـ ممكؾ العرب كالعجـ ، إلى جانب الداللة عمى 

  َانتفاء عزتيـ ىذه أماـ سطكة الدىر 
الدالة عمى التخيير بيف أمريف ، تأتي ىذه األداة لتربط بيف  أونجد أداة العطؼ  الفاءكمع  

 : البيتيف العاشر كالحادم عشر الذم يقكؿ فييما
  

 َلْو َكاَف ِلي ِقْرًنا ُأَناِضُموُ 
 َأْو َكاَف ُيْعِطي النَّْصَؼ ُقْمُت َلوُ 

 

 َما َطاَش ِعْنَد َحِفيَظٍة َسْيِمي 
 ي َأْحَرْزَت َقْسَمَؾ َفاْلَو َعْف َقْسمِ 

 

فأداة العطؼ ىنا قد ربطت بيف البيتيف مع مبلحظة ارتباط أكليما بالبيت قبمو عف طريؽ عكدة ضمير 
في البيت السابؽ ، كقد أفادت ىذه األداة داللة التخيير بيف  الدىرعمى لفظة  كافالغائب مع الفعؿ 

ر يستطيع أف يناضمو كيساجمو أمريف ال يمكف تحققيما كاقعنا ، أكليما : ككف الدىر قرننا كمثبلن لمشاع
في مكاجية يستطيع فييا أف يحقؽ ذاتو ، أك يحاكؿ االنتصار ليا ، كأال يطيش سيمو في المكاجية 
النضالية ، كثانييما : أف يككف الدىر عادالن في حكمو ؛ ليستطيع الشاعر أف يمفتو إلى االلتزاـ بنصيبو 

أف يتحقؽ ، كقد صٌدر الشاعر بيتو األكؿ بأداة  كترؾ نصيب الشاعر دكف أف يمسو ، كلكف أنى لذلؾ
ا ، كىي تفيد امتناع الجكاب المتناع الشرط مع الداللة عمى التمني  لوالشرط  الرابطة بيف البيتيف أيضن

                                                 
1

  َ  ُِٕ/ْسيبكيو : الكتاب ػ سابؽ ػ  - 
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، كمف ثـى فيذاف األمراف : مناضمة الدىر ، كعدلو في حكمو يدالف عمى األمنية المسيطرة عمى 
  َكف تحققيا بسبب ىذه السطكة التي يمارسيا الدىر عميو الشاعر ، كىي مجرد أمنية ال يم

ذا كانت   ا  أوكا  قد أفادت التخيير الداؿ عمى األمنية المستحيمة التاركة في النفس الكميمة جراحن
بداللتيا عمى مطمؽ الجمع تسيـ بدكرىا في إنتاج  الواوليس مف السيؿ اندماليا ، فتف أداة العطؼ 

عمى مستكل السطح عندما يربط بيا الشاعر بيف الجمؿ كاألبيات المختمفة  التماسؾ كالترابط النصي
 عمى النحك التالي : 

 أكثرَت فجعتنا و قرعَت في العظـ  ػُِ 
 وسمبتنا  ػُّ 
 ولو أكثرَت   ٓٓٓولقد عممَت  ػُٕ 

رتكز فيذه الجمؿ قد ارتبطت ببعضيا عف طريؽ الكاك العاطفة رغـ بيعد ما بينيا مف األبيات التي ت
جميعيا عمى خطاب الدىر خطاب اليائس المستعطؼ الذم ال يجد فيمف يخاطبو أية صكرة مف صكر 
نما ىك يكثر فجعتو كيقرع في عظمو كيسمبو أعز الناس عنده كيعمـ عمؽ الجرح الذم  الرحمة بو ، كا 

ا في ىذا اإلزراء     َأزراه بو كيكثر أيضن
ذا كاف ىذا الربط الذم تقـك بو الكاك   عمى المستكل الرأسي بيف األبيات ، فتنيا قد الكظيفة كا 

عينيا عمى المستكل األفقي داخؿ البيت ، عندما كظفيا في غير مكضع لمجمع بيف المفردات 
كاألحداث ، فمف جمعيا بيف المفردات لمداللة عمى مطمؽ الجمع قكلو : كانكا ممكؾ العرب كالعجـ ، 

ع ما قبميا في الحكـ المطمؽ الداؿ عمى امتداح ىؤالء األقكاـ فالكاك قد دلت عمى اشتراؾ ما بعدىا م
بتممكيـ العرب مثمما امتمككا العجـ ، كقكلو : فييا مركبو كمحتده ، ليشير إلى اشتراؾ المركب كالمحتد 

، كمف جمعيا بيف الجمؿ عمى المستكل  فيفي األركمة التي قرف الضمير العائد عمييا بحرؼ الجر 
بؽ قكلو : يرميني ك ال أرمي لمداللة عمى المفارقة الباعثة عمى األلـ بيف طرفييا ، األفقي غير ما س

 كقكلو : 
 اَل ِفْعُمُو ِفْعٌؿ َوَلْيَس َكَقْوِلو

 

  َقْوٌؿ َوَلْيَس ِبُمْفِحٍش َكْزـِ  
 

كلو مع فقد جمع جمعنا مطمقنا بيف ىذه الجمؿ بالكاك لمداللة عمى النفي المطمؽ لتشابو فعؿ المرثٌي أك ق
 َأٌم فعؿ أك قكؿ ، مع النفي المطمؽ لمبذاءة كالبخؿ 
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 المبحث الثالث : بنية الربط :
في المرثيتيف السابقتيف ألكس كزىير ظير الجك العاـ الذم يسـ قصائد الرثاء كىك االرتداد مف  

ثـ يجيء الشاعر المكت إلى الحياة، المكت الذم يعني أف المرثٌي قد فارؽ الحياة، أك أنيا سمبت منو ، 
ليعدد مناقبو كمحامده التي تطغى عمى نص المرثية، ككأنما يريد الشاعرأف يضٌف عمى المكت بمثؿ 
ىذا المرثٌي المتمتع بتمؾ المحامد كالمناقب ، كمف ثمة فيك ينطمؽ مف المكت حيث المحظة الحاضرة 

رتد ردة خمفية لمماضي ليستحضر ذات الكاقع األليـ عمى الشاعر انطبلقة معاكسة لطبيعة الزمف ، إذ ي
منو مناقب المرثي متخيبلن أنو ما يزاؿ يعيش كسط القكـ ، كما يزاؿ يمارس مناقبو كمحامده فييـ فبل 
يشعركف بفقده ، ىذا مف ناحية كمف ناحية أخرل كجدنا سيطرة الضمير العائد عمى المرثي عمى نص 

، بؿ الكصكؿ بو إلى لحظة الخمكد رغـ غيابو المرثية ، كىذا تجسيد لرغبة استحضاره إلى الكجكد 
  َبالمكت 
ف كاف يتفؽ مع الجك العاـ لنص المرثية مف حيث تركيز الشاعر   أما نص المدح ، فيك كا 

عمى ما يتمتع بو الممدكح مف القيـ كالمناقب ، فتنو يختمؼ عف نص المرثية مف حيث إف المادح 
اىا ممدكحو إلى لحظة الخمكد التي يصير معيا ىذا ينطمؽ مف لحظة الحضكر حيث الحياة التي يحي

كىذا ما كجدناه في  ( ُالممدكح " مثاالن لمكماؿ كرمزنا لمعافو إنسانية عميا يطرب ليا كيعتز بيا " )
كصفو بالكـر كالجكد ، حيث يصفو الشاعر بأكصاؼ تدؿ عمى أف عطاءه ىك عطاء مف ال يخشى 

رم العربي عمى " أف ممارسة القيـ األخبلقية المكركثة في العرؼ الفقر كالعكز ، كقد دٌؿ المكركث الشع
كلعؿ عقمية العربي  (ِالجماعي ػ كمنيا الكـر ػ سبيؿ إلى خمكد الذكر ما داـ خمكد الجسد مستحيبلن " )

ذا  القديـ الكريـ خاصة كالعرب عامة كانت تؤمف إيماننا يقينيِّا بأف " الماؿ زائؿ ، كأف الحياة فانية ، كا 
كاف الحاؿ كذلؾ فعمى المرء أف يجكد بمالو ؛ ليخمد ذكره ؛ ألف الكـر كما يعتقدكف يخمد ذكر الكرماء ، 

ذا كاف خمكد الذكر كصفنا مشتركنا بيف المرثية كالمدحية ، فتنو في  (ّكأنو طريؽ السيادة كالشرؼ " ) كا 
  َسد معنا المرثية متعمؽ بالركح كحدىا ، في المدحية ، فتنو يتعمؽ بالركح كالج

ا كمثاالن نجده في كصفو بالشجاعة   كىذا الكصكؿ بالممدكح إلى المحظة التي يصير فييا نمكذجن
كاإلقداـ في ساحات المعارؾ، حيث كاف الشاعر يصؿ بممدكحو إلى مصاٌؼ الرمكز الممتنعة عمى 

يؿ إلى مثؿ ىذا المكت، أك التي ال يستطيع الدىر أف يناؿ منيا، كلعؿ البيئة العربية قد كانت تم
المعتقد لبحثيا الدائـ عف الرمز المتجسد في الفارس الحامي كالبطؿ المغكار، كفي شيد القبيمة الممثؿ 
، الرمز  لمسمطة المطمقة عمى جميع أفراد قبيمتو ، كىي السمطة البارزة في ارتفاع خبائو دكف أخبية القـك

ا في شاعر القبيمة التي يذيع شعره مآثرى ا بيف القبائؿ األخرل، كعمى ىذا النحك كاف الماثؿ أيضن
الشعكر المسيطر عمى الممدكح الفارس في تصكير الشعراء، إنو " شعكر بعدـ المكت كاالستيانة 

                                                 
  َ يركتب –ـ ُٕٗٗ –دار النيضة العربية  – ُِّد/ عفت الشرقاكم : دركس كنصكص في األدب الجاىمي ص  - ُ
  َ ُّٕد/ عبد الرازؽ الديممي : ىاجس الخمكد في الشعر العربي حتى نياية العصر األمكم ػ سابؽ ت ص  - ِ
  َالسابؽ الصفحة نفسيا   - ّ
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( كىذا النزكع نحك الرمز كالمثاؿ في تصكير الممدكح بالكـر أك بالشجاعة نجده في ُ) الشديدة بو "
ا غير ذلؾ مف المكاـر كالمحامد التي عيني ب يا العرب أيما عناية يستكم في ذلؾ أف يككف النص مدحن

ف بقيت المفارقة بينيما في لحظة االنطبلقة األكلى عمى  أك رثاءن، كمف ىنا يمتقي ىذاف الغرضاف، كا 
  َالنحك الذم قدمنا في صدر ىذا المبحث 

تيف مف كمف ىذا المنطمؽ ػ لقاء قصيدة الرثاء مع قصيدة المدح ػ كاف تخير البحث لقصيد 
في ضكء معطيات الترابط النصي التي برز منيا أدكات الربط  انصيِّ ليدرسيما ؛مدائح: كعب كالحطيئة 

 دكات األخرل، يقكؿ كعب في مدحو لؤلنصار:األكالعطؼ كالشرط كغيرىا، إلى جانب 
 ػٔػ

 َمْف َسرَُّه َكَرـُ اْلَحَياِة َفال َيَزؿْ 
 ُيـْ َتِزُف اْلِجَباَؿ َرزَاَنًة َأْحاَلمُ 

 اْلُمْكرِِىِيَف السَّْمَيِريَّ ِبَأْذُرعٍ 
 َوالنَّاِظِريَف ِبَأْعُيٍف ُمْحَمرَّةٍ 
 َوالّذاِئِديَف النَّاَس َعْف َأْدَياِنِيـْ 
ـْ ِلَنِبيِِّيـْ   َواْلَباِذِليَف ُنُفوَسُي
 َدِرُبوا َكَما َدِرَبْت ُأُسوُد َخِفيَّةٍ 
ـُ ِإَذا َخَوِت الن ُجوـُ َفِ نَُّيـْ   َوُى
ـُ ِإَذا اْنَقَمُبوا َكَأفَّ ِثَياَبُيـْ   َوُى
ْيَؼ ِحيَف َيُنوُبُيـْ   َواْلُمْطِعُموَف الضَّ
 َواْلُمْنِعُموَف اْلُمْفِضُموَف ِإَذا َشَتْوا
 ُرِمَيْت َنَطاُة ِمَف الرَُّسوِؿ ِبَفْيَمؽٍ 
 ِباْلُمْرَىَفاِت َكَأفَّ َلْمَع ُظَباِتَيا

 َزَلْت ِبِيـْ اَل َيْشَتُكوَف اْلَمْوَت ِإْف نَ 
َذا َنَزْلَت ِلَيْمَنُعوَؾ ِإَلْيِيـُ   َواِ 
 َوِرُثوا السَِّياَدَة َكاِبرًا َعْف َكاِبرٍ 
ْمِب ِمْف َ سَّاَف َفْوَؽ َجرَاِثـٍ   ِلمص 
ـُ اأَلْحَياُء ِعْمِمَي ِفيِيـُ   َلْو َيْعَم
 َصَدُموا َعِمي ا َيْوـَ َبْدٍر َصْدَمةً 

  َلُيـْ  َيَتَطيَُّروَف َكَأنَُّو ُنُسؾٌ 
 

 ِفي ِمْقَنٍب ِمْف َصاِلِحي اأَلْنَصارِ  
ـْ َخَمٌؼ ِمَف اأَلْمَطارِ   َوَأُكف ُي
 َكَصَواِقِؿ اْلِيْنِديِّ َ ْيِر ِقَصارِ 
 َكاْلَجْمِر َ ْيِر َكِميَمِة اإِلْبَصارِ 
 ِباْلَمْشَرِفيِّ َوِباْلَقَنا اْلَخطَّارِ 
 َيْوـَ اْلِيَياِج َوُقبَِّة اْلَجبَّارِ 

 ُب الرَِّقاِب ِمَف اأُلُسوِد َضَواِريُ مْ 
 ِلمطَّاِئِفيَف السَّاِئِميَف َمَقاِري
 ِمْنَيا َتَضو ُع َفْأَرِة اْلَعطَّارِ 
 ِمْف َلْحـِ ُكوـٍ َكاْلِيَضاِب ِعَشارِ 
اِرُبوَف ِعاَلَوَة اْلَجبَّارِ   َوالضَّ
 َشْيَباَء َذاِت َمَناِكٍب َوِفَقارِ 

 ِبيِر السَّاِريَلْمُع السََّواِري ِفي الصَّ 
 َشْيَباُء َذاُت َمَعاِقـٍ َوُأَوارِ 
 َأْصَبْحَت ِعْنَد َمَعاِقِؿ اأَلْ َفارِ 
ـُ َبُنو اأَلْخَيارِ  ـَ ُى  ِإفَّ اْلِكرَا
 َتْنُبو َخَواِلُدَىا َعِف اْلِمْنَقارِ 
 َحق ا َلَصدََّقِني الَِّذيَف ُأَماِري
 َداَنْت َعِمٌي َبْعَدَىا ِلِنزَارِ 

 َمْف َعِمُقوا ِمَف اْلُكفَّارِ ِبِدَماِء 
 

 ػٕػ

ـُ اْسَتْقَبْمُت ُكؿَّ َوِديَقةٍ  َلْيِي  َواِ 
 

 َوَمِريَضٍة َمَرَض الن َعاِس َذَعْرُتَيا
 َوَعِمْمُت َأنِّي ُمْصِبٌم ِبَمِضيَعةٍ 

 َشْيَباَء َيْسَفُع َحر َىا َكالنَّارِ  
 

 َباَدْرُت ِعمََّة َنْوِمَيا ِبِغرَارِ 
 َ ْبرَاَء َتْعِزُؼ ِجن َيا ِمْذَكارِ 

                                                 
  َ  ُٗٓعبد الرازؽ الديممي : ىاجس الخمكد في الشعر العربي ػ سابؽ ػ ص  - ُ
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 َوَكَسْوُت َكاِىَؿ ُحرٍَّة َمْنُيوَكةٍ 
 َسِمَسْت َعرَاِقيِو َفُكؿ  َقِبيَمةٍ 

 َجًة ُعاَلَلَة ُمْدَممٍ َوَسَدْت ُمَيْممِ 
 َحتَّى ِإَذا اْكَتَسِت اأَلَباِرُؽ ُنْقَبةً 
 َوَرِضيُت َعْنَيا ِبالرَِّضا َلمَّا َأَتتْ 
 َتْنُجو ِبَيا ُعُنٌؽ ِكَناٌز َلْحُمَيا
 ِفي َكاِىٍؿ َوَشَجْت ِإَلى َأْطَباِقوِ 
 َوُتِديُر ِلْمَخْرِؽ اْلَبِعيِد ِنَياُطوُ 

نَ   اِع تُِديُرَىاَعْيًنا َكِمْرءِة الصَّ
ـُ َما الَِّذي   ِبَجَماِؿ َمْحِجرَِىا َوَتْعَم

 

ـَ ِشَوارِ   ِباْلَفْجِر َحاِرًيا َعِدي
 ِمْف ِحْنِوِه َقِمَقْت ِإَلى ِمْسَمارِ 
 ِمْف َفاِلٍؽ َحِصٍد ِمَف اإِلْمرَارِ 
 ِمْثَؿ اْلُماَلِء ِمَف السَّرَاِب اْلَجاِري
 ِمْف ُدوِف ُعْسَرِة ِضْغِنَيا ِبَيَسارِ 
 َحَفَزْت ِفَقارًا اَلِحًقا ِبِفَقارِ 
 َدَأَياُت ُمْنَتِفٍ  ِمَف اأَلْزَوارِ 
 َبْعَد اْلَكاَلِؿ َوَبْعَد َنْوـِ السَّاِري

 فَّْيِف ُكؿَّ ُمَدارِ ِبَأَناِمِؿ اْلكَ 
 (ُ)ُتْبِدي ِلَنْظَرِة َزْوِجَيا َوُتَواِري 

 

تبدك انطبلقة المدحة الشعرية مف الحياة إلى لحظة الخمكد في ىذا النص مف خبلؿ إلحاح     
الشاعر عمى مجمكعة مف الظكاىر المغكية الدالة عمى ما في النص مف ترابط عمى مستكل البنية 

لؾ نحك بنية العمؽ التي تتمركز عند محكر المدح المتصؿ بيؤالء األنصار الذيف السطحية ، كيرتد كذ
ال يقؿ دكرىـ في التاريد اإلسبلمي عف دكر المياجريف ، كلعؿ كصفيـ باألنصار قد كاف دافعنا لتركيز 
الشاعر عمى أكصاؼ الشجاعة التي بدت منذ البيت األكؿ عندما يجعؿ صالحي األنصار سببنا فيما 

  َأف يحققو الراغب في كـر الحياة كشرفيا  يمكف
 ػ اإلحالة الضمائرية : ٔ    

كأكؿ ظكاىر الترابط النصي غمبة ضمير الغيبة الجمعي العائد عمى األنصار ، أك صالحييـ  
الذيف صرح بيـ في البيت األكؿ، ثـ أرجع عمييـ ضمائر الغيبة الجمعية المسيطرة عمى بقية أبيات 

مف النص ، فنحف نجد ضمير الجمع الغائب المتصؿ البارز في : أحبلميـ . أكفيـ ىذا القسـ األكؿ 
،  ُٖ، فييـ / ُٓ، إلييـ / ُْ، بيـ / َُ، ينكبيـ/ ٗ، ثيابيـ / ٖإنيـ /  ٔ، نفكسيـ . نبييـ / ِ/

،  ٗ، انقمبكا / ٕ، كمنيا كاك الجماعة الغائب الجمعي العائد عمييـ في : دربكا / ُِ، إلييـ / َِليـ /
                                                 

يف الثبلثيف كاأللؼ ، السميرٌم : الرمح ، صػكاقؿ الينػدم : السػيكؼ ، مقنب : جماعة مف الفرساف ما ب ّْ – ّّديكانو ص  - ُ
اليندية ، المشػرفي : السػيكؼ ، الخٌطػار : الػرمح شػديد االىتػزاز ، قبػة الجبػار : بيػت ا الحػراـ ، غمػب الرقػاب : رقػابيـ غميظػة ، 

الكػػكف : النػػكؽ العظيمػػة السػػناـ ، نطػػاة :  مقػػارم : جمػػع مقػػرم كىػػك الػػذم يكػػـر الضػػيؼ ، تضػػكع : انتشػػار ، ينػػكبيـ : ينػػزؿ بيػػـ ،
عيف تسقي النخيؿ بخيبر ، شيباء : كتيبة عظيمة ، الفقار : جمع فقرة كىي الخرزة مف الظير ، المرىفػات : السػيكؼ الرقيقػة الحػد 

الحػر فػي  ، الظباة : جمع ظبة كىي مضرب السيؼ ، الصبير : السحاب األبيض ، ذات معاقـ : ذات عقـ كىػبلؾ ، أكار : غبػار
المعركة ، الصمب : الجد األكبر ، الجراثـ : أصكؿ الشجر كالمراد أصكليـ ، كديقة : شدة الحر ، يسػفع : يمفػح ، مريضػة : المػراد 
عينػػو ، ذعرتيػػا : أفزعتيػػا ، غػػرار : نػػـك قميػػؿ ، مضػػيعة : أرض خاليػػة يصػػعب اجتيازىػػا ، غبػػراء : مجدبػػة ، مػػذكار : الػػذكر مػػف 

ة : ناقػػة متعبػػة ، عػػديـ شػػكار : الػػذم تخػػرؽ مػػا عميػػو مػػف المتػػاع لطػػكؿ سػػفره ، سمسػػت : قكيػػت كاسػػتمرت ، الرجػػاؿ ، حػػرة منيككػػ
عراقيو : عيداف الرحؿ كالمفػرد عرقػكة ، حنػك الرحػؿ : خشػبو ، كسػدت : السػدك ضػرب مػف السػير ، ميممجػة : ضػرب مػف العػٍدك ، 

، األبػارؽ : مػا ارتفػع مػف األرض ، نقبػة : كسػاء مػف السػراب يغطػي عبللة : بقية الشيء ، مدمج : السكط ، اإلمػرار : شػدة الفتػؿ 
األرض ، حفزت : دفعت ، كشجت إلى أطباقػو : دخػؿ بعضػيا فػي بعػض كاألطبػاؽ ىػي صػفحات العنػؽ ، دأيػات : فقػار العنػؽ ، 

مّْػؽ ، الصػناع : األزكار : جمع زكر كىك الصدر ، الخرؽ البعيد : الذم ذىب كانخرؽ في الفبلة ، نياط : جمع نكط كىك كػ ؿ مػا عي
  َالمرأة الحاذقة 
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،  َِ، يتطيركف . عمقكا / ُٗ، صدمكا / ُٔ، كرثكا / ُٓ، ليمنعكؾ / ُْ، اليشككف / ُُشتكا /
كمع االتصاؿ كالبركز لضميرٍم الغيبة الجمعية ىنا نجد ضمير الغيبة الجمعي المستتر مسيطرنا عمى 

التاـ  ، ككذلؾ الضمير الذم سكؼ يككف مف ظكاىر التكرار ُُ.  َُ.  ٔ.  ٓ.  ْ. ّاألبيات : 
  َككسيمة مف كسائؿ الترابط النصي 

كال شؾ أف غمبة ضمائر الغياب الجمعية عمى النص حيث لـ يخؿي بيت مف أبيات القسـ 
األكؿ مف النص مف ضمير الغائب المتصؿ البارز أك المستتر يؤكد عمى ترابط كؿ ىذه األبيات 

عر بالممدكحيف كىـ صالحك بالبيت األكؿ الذم ضـ مرجعية ىذه الضمائر حيث صرح فيو الشا
األنصار ، مما يعني أف كؿ األكصاؼ كاألحداث التي ارتبطت بيا ىذه الضمائر إنما ىي خاصة بيـ 

  َال ينازعيـ ػ نصيِّا ػ فييا أحد 
 ػ التكرار : ٕ    

برز التكرار في القسـ األكؿ مف النص بصكرة كاضحة ، حيث اتخذ صكرتيف ، أكالىما التكرار  
كعيو : الجزئي كالتاـ ، كقد ظير ىذا النكع الثاني ػ التاـ ػ  مف خبلؿ تكرار ضمير الغيبة الصكتي بن

 الجمعي المنفصؿ العائد عمى صالحي األنصار فيما يمي : 
 ىـ ََََػ ُٔ              إذا انقمبكا ىـػ ٗ             إذا خكت ىـػ ٖ 

فييا ىذه الضمائر كمف ثمة بالبيت األكؿ ، إلى كىذا التكرار التاـ يربط ما بيف األبيات التي كردت 
جانب القيمة الصكتية لتكرار أصكات ىذه الضمائر المنفصمة كنظيرتيا المتصمة البارزة التي أشرت 
إلييا في الفقرة قبؿ السابقة حيث تكرر الضمير ىـ المتصؿ البارز إحدل عشرة مرة ككؿ ذلؾ يشير 

ميعيا مع أحادية الضمير مما يعني تمركز النص حكؿ ىؤالء إلى خاصية الترابط بيف ىذه األبيات ج
ا :  الممدكحيف دكف غيرىـ ، كمف ىذا التكرار أيضن

 الجبارػ عبلكة ُُ             الجبارػ قبة ٔ 
كالتكرار ىنا ينتمي إلى ما ييعرؼ بديعيِّا بالجناس التاـ حيث تشير األكلى إلى اسـ مف أسماء ا تعالى 

تشير الثانية إلى العاتي الظالـ مف الممكؾ ، كمف ثمة فميس في التكرار إيطاء  الحسنى ، بينما
الختبلؼ المعنى ، كالتكرار الصكتي التاـ ىنا مف شأنو أف يحيؿ إلى الكممة األكلى ، كمف ثمة تتحرؾ 

التي مخيمة المتمقي بيف اتفاؽ الكممتيف في الداللة أك اختبلفيما ، ىذا إلى جانب القيمة اإليقاعية 
يؤدييا مثؿ ىذا التكرار الكاقع بيف كممات األبيات ، بينما قد يقع مثؿ ىذا التكرار التاـ عمى المستكل 

كية مع اختبلؼ األفقي فيما بيف كممات البيت محدثنا مثؿ ىذا الترابط الذم نجده في تكرار المادة المغ
 :  التعمؽ في قكلو

 َخِفيَّةٍ  ُأسُودُ  َدِرَبتْ َكَما  َدِرُبوا
 

 َضَواِري  اأُلسُودِ ُ ْمُب الرَِّقاِب ِمَف  
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اعة الضمير العائد عمى كقد عمقو أكالن بكاك الجمنجده قد ردد الفعؿ الماضي درب ، فتننا
كىذا الترديد كالتكرير يؤدم ما كرر كممة أسكد في المصراعيف ،كاألنصار ،ثـي عمقو ثانينا باألسكد ،
إذ يرصد الشاعر لكممة القافية بيت بآخره ،ة أخرل يقكـ بربط أكؿ القيمتو اإليقاعية مف ناحية كمف ناحي

كما يمكف أف ندرؾ ما بيف كممتٍي األسكد كضكارم مف لتي ىي مف عادة األسكد كصفاتيا ،ضكارم ا
 َالكاضح في عممية الترابط النصي مراعاة النظير  أك المصاحبة المعجمية ذات الدكر 

تكرار كممتٍي : شيباء ذات في المكاضع الثبلثة اآلتية ، كتشير  كمف التكرار التاـ في األبيات 
  داللة كممة شيباء إلى الكتيبة العظيمة : 

  شيباء ذات مناكب وفقارػ ُِ
 شيباء ذات معاقـ وأوارػ ُْ
  شيباء يسفع حرىا كالنارػ ُِ

بيف ثبلثتيا  كىذا التكرار يقكـ ربط األبيات بعضيا ببعض عمى الرغـ مف بيعد المساحة الشعرية
التي تنصرؼ داللة األكلى منيا إلى األنصار الذيف كانكا ضمف جيش النبي صمى ا عميو كسمـ إلى 
خيبر ، ككصؼ كتيبتيـ  بالشيباء داؿ عمى ما يتمتعكف بو مف القكة كشدة البأس في المعارؾ كأنيـ 

يد كأنما ىك الشياب بيد أف الشياب الراصد ، كتشير داللة ثانيتيما إلى جيش العدك ذم البأس الشد
األنصار ال يخافكف منو كال يشتككف ، كذاؾ امتداح ليـ بالقكة كالشجاعة ، بينما تشير داللة الثالثة إلى 
ارتباط الكديقة كىي شدة الحر عند اقتراب الشمس مف األرض بالشياب في شدة اإلحراؽ الذم ال يجد 

   َالشاعر مف يقيو شدتو سكل ىؤالء األنصار 
كمع ىذا التكرار التاـ لكممتٍي : شيباء ذات نممح ما بيف المكضعيف األكليف مف التكرار  

يقاعيِّا في آفو معنا   النسقي أك تكازم المباني القائـ عمى تكازم البنيات المغكية المترابطة دالليِّا كنحكيِّا كا 
ي الشعر الكبلسيكي تابعة لمثابت كىك ما يتفؽ كطبيعة الشعر العربي القديـ ؛ ألف " الحركة التركيبية ف

( كيمكننا أف نممح ىذا التكازم النحكم المصحكب بتكازف عركضي كتقابؿ ُالعددم العركضي " )
 مكقعي في المكضعيف األكليف عمى النحك التالي : 

 
 تقابؿ مكقعي

 فقار ك مناكب ذات شيباء

 أكار ك معاقـ ذات شيباء

 معطكؼ ابطر  مضاؼ إليو صفة مكصكؼ تكازو نحكمٌ 

 مٍتفػػاعػػػػػمف . مػتفػػاعمف  .  مػػػػتفاعؿٍ  تكازف عركضي

ف كاف مكقعيا النحكم داخؿ بيتيا في المكضع األكؿ صفة لما قبميا ، كفي المكضع  فكممة شيباء كا 
يف الثاني فاعبلن ، فتف ما بعدىا ىنا صفة ليا ، كىذا التكازم النسقي كزنيِّا كنحكيِّا يؤكد الترابط بيف ىذ

  َالمكضعيف مف النص 
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كنجد مثؿ ىذا التكرار النسقي القائـ عمى تكرار البنيات المغكية ما نجده مف تكرار صيغة اسـ  
 الفاعؿ مف الفعؿ الثبلثي في المكضع التالية :

 بأعيف محمرة الناظريفػ كْ 
 الناس عف أديانيـ  الذائديفػ كٓ 
 نفكسيـ لنبييـ الباذليف ػ كٔ 
 عبلكة الجبار الضاربوفك َََََََػ ُُ 

 ككذلؾ تكرار صيغة اسـ الفاعؿ مف الفعؿ الرباعي في المكاضع التالية :
 السميرمٌ  المكرىيفػ ّ 
 الضيؼ  المطعموفػ كَُ 
   المنعموف المفضموفػ كُُ 

فتكرار صيغة اسـ الفاعؿ عمى ىذا النحك الرأسي في األبيات : الرابع كالخامس كالسادس ، كفي 
ثالث كالعاشر كالحادم عشر يحقؽ تكرار التكازم بيف مطالع ىذه األبيات بيذه الصيغ األبيات : ال

الصرفية المتكافقة التي تحقؽ داللة االستمرارية الزمنية مع ثبات الكصؼ العائد عمى صالحي األنصار 
ر في البيت األكؿ ، إذ ترتبط بو ىذه الصيغ الصرفية جميعيا بكاسطة ضمير الغيبة الجمعي المستت

كما  َفييا جميعيا ىذا الضمير الذم يؤدم كظيفة نحكية كاحدة فييا جميعيا كىي ككنو فاعبلن ليا 
نبلحظ االرتباط الداللي بيف الصيغ األربعة األكلى مع الصيغة الرباعية في البيت الثالث إذ تدكر 

ر الصيغ جميعيا حكؿ كصؼ الممدكحيف بالشجاعة كنصرة النبي صمى ا عميو كسمـ ، كما تشي
الرباعية الثبلثة األخيرة : المطعمكف . المنعمكف . المفضمكف إلى تمتع الممدكحيف بصفة الكـر ، ككؿ 

  َذلؾ يشير إلى ما بيف األبيات جميعيا مف الترابط كاالنسجاـ عمى مستكل بنيتٍي السطح كالعمؽ 
ذا كانت ىذه الصيغ قد ارتبطت بالتكرار المتكازم في صدر األبيات ،  فتننا نجد نظائر ليا  كا 

في نياية بعض األبيات حيث جاءت ىذه الصيغ في مكقع القافية مف البيت ليحقؽ التكرار الصيغي 
 الرأسي الذم نجده مع تكرار صيغ المبالغة في المكاضع التالية مف نياية األبيات :

  الخطَّارػ ٓ 
  الجبَّارػ ٔ 
 العطَّارػ ٗ 
  الجبَّارػ ُُ 

 جمع التكسير أفعاؿ في نياية األبيات اآلتية : ككذلؾ تكرار صيغة
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 األنصارػ ُ 
  األمطارػ ِ 
  األ فارػ ُٓ 
  األخيارػ ُٔ 

ذا كانت ىذه الصيغ تحقؽ الترابط عف طريؽ التكرار النسقي لمصيغة الصرفية في المكقع الشعرم  كا 
لجناس عمى المستكل الرأسي عينو ، فتننا نجد ما في ىذا المكقع مف التكرار الجزئي المنتمي إلى بنية ا

 فيما يمي :
  األنصارػ ُ 
 قصارػ ّ 
 اإلبصارػ ْ 

فيذه الكممات الثبلث تتفؽ في الحرفيف األخيريف مع ألؼ الردؼ التي تتكسطيما مما يعني الترابط 
 كمثؿ ذلؾ نجده بيف الكممات التالية التي كقعت مكقع القافية : بينيا عمى المستكل الرأسي ،الصكتي 
 األمطارػ ِ 
 الخطَّارػ ٓ 
  العطَّارػ ٗ 

ا في الحرفيف األخيريف مع ألؼ الردؼ التي تتكسطيما كىذا  حيث نجد اتفاؽ ىذه الكممات الثبلث أيضن
التكرار الجزئي لؤلصكات المغكية يؤكد عمى أف القافية ليست نياية كزنية لمبيت الذم تجيء خاتمتو ، 

نما ىي تعني االتصاؿ بيف ما قبميا كم تؤكد ذلؾ ،  قفوا بعدىا مف األبيات ، كالداللة المغكية لمادة كا 
ما متبكعة يتبعيا غيرىا ، مما يعني الترابط بينيا كما قبميا مف ناحية كبينيا  فعي إما تابعة لغيرىا ، كا 

 َكما بعدىا مف ناحية أخرل ، كمف ثمة تصبح القافية كسيمة ربط صكت داللية في النص الشعرم 
، فيك التكرار غير المحض مف النصالثانية التي بدا عمييا التكرار في ىذا القسـ كأما الصكرة  

ا كبصكرة منطقية في النص المدحي الذم يركز  أك تكرار المعنى كالمفظ مختمؼ ، كىذا ما نجده كاضحن
 عمى صفتٍي الشجاعة كالكـر المتيف يتصؼ بيما األنصار فنحف نجد مف صفة الشجاعة : 

  لسميري بأذرعالمكرىيف اػ ّ 
  الناظريف بأعيف محمرةػ ْ 
  الذائديف الناس عف أديانيـػ ٓ 
  الباذليف نفوسيـ لنبييـػ ٔ 
  دربوا كما دربت أسود خفيةػ ٕ 
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  ال يشكوف الموت إف نزلت بيـػ ُْ 
  أصبحت عند معاقؿ األ فار ََََػ ُٓ 

نا عند المعارؾ ، كىـ غضاب في ففي البيت الثالث يمتدح أذرعيـ بالقكة كالصبلبة التي تحمؿ الق
المعارؾ حتى كأف عيكنيـ مف شدة الغضب محمرة كأنيا الجمر في البيت الرابع ، كىـ الذيف يدفعكف 
الناس عف دينيـ كمقدساتيـ في البيت الخامس ، كيبذلكف نفكسيـ رخيصة تمبية ألكامر نبييـ في البيت 

تادت األسكد القضاء عمى فرائسيا في البيت السابع السادس ، كقد اعتادكا القضاء عمى األعداء كما اع
ذا طمب المر  ، كال يخافكف المكت إذا جاءت إلييـ الجيكش العظيمة في البيت الرابع عشر ، كا 

 َحمايتيـ ، فسيجد عندىـ الحصف الحصيف في البيت األخير 
منيا في كنجد مف صفة الكـر ىذه التكرارات الداللية مع اختبلؼ المفظ الداؿ عمى كؿ  

 المكاضع التالية مف النص :
 أكفيـ خمؼ مف األمطارػ ِ 
  ف نيـ لمطائفيف السائميف مقاري ََََػ ٖ 
  المطعموف الضيؼ حيف ينوبيـػ َُ 
  المنعموف المفضموفػ ُُ 

كىذا التكرار الترادفي يؤكد عمى ما في النص مف االنسجاـ كالتبلحـ الداللي عمى مستكل بنية العمؽ ، 
ا أف دراسة البنية العميقة ال يمكف أف مع التر  ابط كالسبؾ عمى مستكل بنية السطح ، كىك ما يعني أيضن

تنفصؿ عف دراسة البنية السطحية إال إذا كاف ىذا الفصؿ مف قبيؿ الكسيمة اإلجرائية إلنجاز البحث 
ؾ في النصيف النصي ، كقد تأكد ذلؾ تمامنا مع دراسة الركابط المغكية في النصيف السابقيف ، ككذل

  َالمذيف يدرسيما البحث لكعب كالحطيئة 
كمف كسائؿ الربط التي سبقت اإلشارة إلييا فيما سبؽ المصاحبات المعجمية التي تتآزر مع  

غيرىا مف كسائؿ الترابط كالتكرار عمى المستكل األفقي مف مثؿ التصدير كالترديد كالجناس كغيرىا مف 
ف كاف الرابط في الصاحبات المعجمية ألكاف البديع المتكيء عمى البني ة التكرارية التامة أك الجزئية ، كا 

رابطنا دالليِّا في المقاـ األكؿ ، فتف استخدادـ المفظ يؤدم إلى استدعاء المفظ اآلخر ، فتذا ذيكرت 
األحبلـ كىي العقكؿ ، فبلبد أنيا تستدعي الكصؼ بالرزانة كقد جمع بينيما كعب في كصؼ عقكؿ 

، كذكر أداة مف  تزف الجباؿ رزانة أحالميـبرزانة العقكؿ في قكلو : في صدر البيت الثاني األنصار 
كىك الرمح المنسكب إلى سمير ذلؾ  فالسميريّ أدكات الحرب يستدعي ذكر غيرىا مف األدكات ، 

ت في البي صواقؿ الينديالمكاف المعركؼ بجكدة رماحو ، يستدعي ذكر السيؼ الذم يتخذ ألقابنا منيا 
في البيت الثالث عشر ، ككذلؾ  المرىفات ولمع ظباتيافي البيت الخامس ، ك المشرفيّ الثالث ك

في البيت الخامس ، مع مبلحظة ارتباط ىذه المصاحبات المعجمية  القنا الخطَّاريستدعي ذكر 
  َبالممدكحيف ؛ ألنيا جميعيا تنمي كصفيـ بالشجاعة 
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دكحيف باألمطار : كأكفيـ خمؼ مف األمطار في كالكصؼ بالكـر يستدعي تشبيو أكؼ المم 
البيت الثاني ، كالكصؼ باإلطعاـ يستدعي ذكر الضيؼ : المطعمكف الضيؼ في البيت العاشر ، 
كالكصؼ بالطيارة يستدعي النسؾ : يتطيركف كأنو نسؾ في البيت العشريف ، كعمى ىذا النحك تقـك 

ىذه األبيات بعضيا ببعض فيبدك النص مف ثـى المصاحبات المعجمية في األبيات المختمفة بربط 
  َمتماسكنا عمى مستكل السطح ، ككذلؾ عمى مستكل العمؽ 

 الربط بأدوات الربط :    
ذكرنا مف قبؿ أف الفصؿ بيف السبؾ كالحبؾ في النص األدبي إنما ىك كسيمة إجرائية إلنجاز  

الحقيقة فيما تقـك بو أدكات الربط المغكية مف البحث ؛ ألنو ال يمكف الفصؿ بينيما كاقعنا ، كتتجسد ىذه 
إحداث الترابط بيف المفاىيـ كالحقائؽ التي يتضمنيا النص ؛ ألف ىذه األدكات ال تحقؽ السبؾ ما لـ 
تكف الحقائؽ المتضمنة في النص مترابطة في األساس حيث بنية العمؽ ، كىذا ما نممحو فيما تقكـ بو 

ز دكف غيرىا مف أدكات الربط األخرل فيي تتصدر األبيات : الرابع الكاك العاطفة في النص حيث تبر 
كالخامس كالسادس كالثامف كالتاسع كالعاشر كالحادم عشر كالخامس عشر ، رابطة إياىا بالبيت الثاني 
، ككميا تدكر حكؿ محكرم الشجاعة كالكـر   فالممدكحكف أك األنصار ىـ المكرىكف السميرم 

كالذائدكف الناس عف أديانيـ كالباذلكف نفكسيـ لمنبي كالمانعكف الحامكف مف  كالناظركف بأعيف محمرة
يطمب حمايتيـ ، ؛ كلذلؾ يمجأ الشاعر إلييـ عندما تنزؿ بو النكازؿ ، ككؿ ذلؾ مف قبيؿ ما يتمتعكف 

  َبو مف الشجاعة كشدة البأس 
ينزؿ بيـ مف كىـ أنفسيـ المقركف الطائؼ كالسائؿ كقت الجدب كالمطعمكف الضيؼ حيف 

أفضؿ ما يممككف مف الطعاـ حيث لحـ النكؽ العشار ، كىـ المنعمكف المفضمكف لمف يطمب نعمتيـ 
  َكفضميـ ، ككؿ تمؾ األكصاؼ دالة عمى جكدىـ ككرميـ  

ذا تركنا ىذا القسـ األكؿ مف النص كانتقمنا إلى القسـ الثاني ، كجدناه يؤكد صفات الشجاعة  كا 
تو الذاتية معيـ ؛ كلذلؾ كجدنا ضمير المتكمـ العائد عمى الذات الشاعرة ىك كالكـر مف خبلؿ تجرب

المسيطر عمى الخطاب في أبيات ىذا القسـ الذم يربطو بالقسـ األكؿ بالكاك كضمير الغائب الجمعي 
 : (ُ)العائد عمى األنصار في قكلو 

ـُ اْسَتْقَبْمُت ُكؿَّ َوِديَقةٍ  َلْيِي  َواِ 
 

 َحر َىا َكالنَّاِر  َشْيَباَء َيْسَفعُ  
 

ليؤكد عمى ما يتمتعكف بو مف صفات الكـر كالشجاعة كالنجدة التي يبدك أثرىا عميو ىك مف خبلؿ 
الفعؿ المسند إلى ضمير المتكمـ : استقبمت ، ىذا الضمير الذم يؤكد عمى ذاتية التجربة ، كمف ثمة 

نجدىا في األفعاؿ : ذعرتيا ) أنا( صدؽ ما مدحيـ بو مف الصفات ، كىذه الغمبة لضمير المتكمـ 
الذم يشير إلى أنو منع عينيو مف النكـ الرتحالو إلى ىؤالء القكـ ، كعممت ) أنا( أني ) أنا ( مصبح ) 

                                                 
1

  َ  ّْالديكاف ص  - 
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أنا ( بمضيعة كىي األرض الخالية التي يصعب سمككيا كمما يزيدىا رىبة انتشار الجف كسماع 
الرماؿ أك الريح ككميا تبعث عمى الرىبة في  أصكاتيا كأنيا تعزؼ ، كالعزيؼ صكت الجف أك صكت

اجتياز ىذه المضيعة ؛ كلذلؾ يجد عنتنا كمشقة في اجتيازىا ، كما تيصاب ناقتو بالتعب كاإلعياء مف 
السير فييا ؛ كلذلؾ يقكؿ : كسكت ) أنا( كاىؿ ىذه الناقة المنيكة بمتاع الرحؿ ، كعمى ىذا النحك 

المجيدة كاألماكف التي يجكبيا بيا ؛ ليؤكد عمى كجيتو التي يستمر الشاعر في كصؼ تمؾ الناقة 
يريدىا كىي ىؤالء األنصار ، إذ سيستعيف بيـ لما يممككف مف صفات الشجاعة كالنجدة كالكـر ، كلعؿ 

  َذلؾ ىك الرابط الذم يربط أبيات القسـ الثاني بالقسـ األكؿ مف القصيدة 
كربطيا باألنصار نجد ألدكات الربط التي تربط بيف  كمع ضمير المتكمـ المجسد لذاتية التجربة 

ا ، كأبرزىا الكاك العاطفة التي ربطت بيف األبيات : الحادم كالعشريف  ىذه األبيات حضكرنا كاضحن
كالثالث كالعشريف كالرابع كالعشريف ، فكميا ترتكز عمى ضمير المتكمـ : استقبمتي : كعممتي ككسكتي 

لشاعر ؛ لكي يتكجو بمدحو إلى األنصار كمع أداة العطؼ الكاك ، نجد أداة كثبلثتيا تشير إلى ما دفع ا
 : تقكـ بالربط بيف األبيات األربعة التالية  إذاالشرط 

 َحتَّى ِإَذا اْكَتَسِت اأَلَباِرُؽ ُنْقَبةً 
 َوَرِضيُت َعْنَيا ِبالرَِّضا َلمَّا َأَتتْ 
 َتْنُجو ِبَيا ُعُنٌؽ ِكَناٌز َلْحُمَيا

 ٍؿ َوَشَجْت ِإَلى َأْطَباِقوِ ِفي َكاىِ 
 

 ِمْثَؿ اْلُماَلِء ِمَف السَّرَاِب اْلَجاِري 
 ِمْف ُدوِف ُعْسَرِة ِضْغِنَيا ِبَيَسارِ 
 َحَفَزْت ِفَقارًا اَلِحًقا ِبِفَقارِ 
 َدَأَياُت ُمْنَتِفٍ  ِمَف اأَلْزَوارِ 

 

إلى األماكف المرتفعة عف األرض جممة الشرط : اكتست األبارؽ نقبة التي تشير داللتيا  إذافقد ربطت 
يغطييا السراب كيكسكىا بكسائو عند تكسط الشمس في كبد السماء ، بجممة الجكاب في البيت الثالث 
: حفزت فقارنا الحقنا بفقار ، كىي تعني أف الناقة كىي تحث السير قد دفعت فقار عنقيا كظيرىا الذم 

نقيا لتستمد مف ذلؾ كمو القكة كالنشاط لمكاصمة يبدك كأنو قد تداخمت أطباقو كفقاره مع صفحات ع
  َسير رغـ ىذا اإلجياد كاإلعياء ال

كنجد لمتضميف دكره في الربط بيف األبيات ، كذلؾ في البيتيف الحادم كالثبلثيف كالثاني  
 :  كالثبلثيف المذيف يقكؿ فييما

 َوُتِديُر ِلْمَخْرِؽ اْلَبِعيِد ِنَياُطوُ 
 َناِع ُتِديُرَىاَعْيًنا َكِمْرءِة الصَّ 

 

 َبْعَد اْلَكاَلِؿ َوَبْعَد َنْوـِ السَّاِري 
 ِبَأَناِمِؿ اْلَكفَّْيِف ُكؿَّ ُمَداِر 

 

المسند إلى ضمير الغائبة العائد عمى الناقة، ثـ أخر  تديرفقد بدأ أكليما بالفعؿ المتعدم/ 
ف عف طريؽ ىذا التأخير لممفعكؿ بو إلى أكؿ البيت الثاني ، ليقكـ بالربط بيف البيتي عيًناالمفعكؿ بو 

مع تقديـ ما بيف المفعكؿ كفعمو لبلىتماـ بحالة الناقة حيث التعب كاإلجياد الذم أصابيا مف كثرة 
السير أثناء الميؿ، كليمفت الذىف إلى ىذا المفعكؿ المؤخر الداؿ عمى حالة الناقة المجيدة التي لـ يؤثر 

  َطريقيا في ىذا الخبلء الميمؾ  يما مترقبةإجيادىا عمى حدة عينييا، كىي تنظر ب
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كتأخير الحديث عف الرحمة إلى الممدكحيف إلى نياية النص المدحي عمى ىذا النحك يستدعي 
اإلشارة إلى تطكر قصيدة المدح عند كعب بف زىير خاصة ، كفي شعر المخضرميف عامة ، فقد 

مقدمة لمقصيدة ، كقد تراكحت ىذه استقرت تقاليد تمؾ القصيدة منذ العصر الجاىمي عمى كضع 
المقدمة بيف الطمؿ كالرحمة كرحمة الظعائف المتحمميف كالنسيب كالطيؼ الطارؽ كشككل الدىر كالمشيب  

ىا مف الفنكف الشعرية ( كما كانت في غير ُكلعؿ مقدمة الطمؿ قد كانت أكثر ىذه المقدمات انتشارنا )
  َاألخرل  
لرحمة ككصؼ الناقة المجيدة في طريؽ ىذه الرحمة ، قد كاف بيد أف تأخير كعب الحديث عف ا 

بسبب الظركؼ التي تـ فييا إبداع ىذه القصيدة ، كىي الظركؼ التي ارتبطت بما أصاب األنصار 
َـّ فييا بالحديث عف المياجريف كمدحيـ ،  مف الغـ ؛ ألنو لـ يأت عمى ذكرىـ في الميتو الشييرة التي أل

ار كحدىـ بؿ إف المياجريف أنفسيـ آزركا غضبة األنصار ، كنبيكا كعبنا كلـ يثر ذلؾ غضب األنص
عمى عدـ رضائيـ عف مدحو إياىـ ؛ ألنو لـ يشر إلى األنصار فييا مف قريب أك مف بعيد ، كذلؾ ما 
دفع كعبنا إلى البدء بالمدح مباشرة دكف البدء بكاحدة مف ىذه المقدمات التي اعتاد الشعراء السابقكف 

  َالبدء بيا  و بعمي
عمى أف ثمة دافعنا آخر ربما كاف كراء عدـ البدء بكاحدة مف ىذه المقدمات التي حرص  

اة العربية عمى كافة المستكيات ، كتغير الحيا ، كىذا الدافع ىك ظيكر اإلسبلـالجاىميكف عمى البدء بي
مرحمة التأصيؿ ظيرتيا في كقد لكحظ عمى قصيدة المدح في ىذه الفترة الزمنية الجديدة اختبلفيا عف ن

، ككاف مف مظاىر اختبلؼ قصيدة المدح اإلسبلمية عف سابقتيا أنيا ػ المدحة حيث العصر الجاىمي
اإلسبلمية ػ " تسقط تقميديف فنييف كبيريف مف تقاليد القصيدة القديمة ىما : المقدمة بضركبيا جميعنا ، 

ا " ) ـ يتخمص مف تمؾ التقاليد تمامنا كغيره مف الشعراء بيد أف كعبنا ل( ِكالرحمة بشعبيا جميعنا أيضن
نما أخر كعب الحديث عف الرحمة كالناقة إلى نياية  المعاصريف لو ػ كما سنرل عند الحطيئة ػ كا 
القصيدة ؛ مراعينا في ذلؾ ظركؼ كمبلبسات قصيدتو ، كذلؾ لـ يكف الحديث عف الرحمة كالناقة 

نما ارتبط      َبو ارتباط السبب بالنتيجة عمى النحك الذم سبؽ   منفصبلن عف سياؽ قصيدتو ، كا 
عمى أف البدء بمقدمة مف نكعو ما لـ يكف بالقانكف الصاـر الذم ييحتـ عمى التابعيف مف الشعراء  

أف يمزمكه في كؿ قصائد ، بمو في أغراضيـ الشعرية كميا ، فقد رأينا أكسنا بف حجر ال يبدأ مرثيتو في 
نما بدأىا بجك الرثاء مباشرة حيث طمب البكاء كذرؼ الدمع مف عينيو ، في فضالة بمقدمة معينة  ، كا 

الكقت نفسو الذم قٌدـ فيو زىير لمرثيتو في سناف بف أبي حارثة بالمقدمة الطممية التي لـ تكف ببعيدة 
نما ارتبطت بو بحيث بدت ىذه المقدمة عضكية ككثيقة الصمة بمكضكع القصيدة ،  عف جك الرثاء ، كا 

   َذلؾ عمى النحك الذم سبؽ مف تحديد العبلقة بينيما  ك 

                                                 
ا ػ سابؽ ػ ص  - ُ    َ  ٖٗد/ كىب ركمية : بنية القصيدة العربية حتى نياية العصر األمكم : قصيدة المدح نكذجن
  َ  ٖٗٔالسابؽ ػ ص  - ِ
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 المبحث الرابع : بنية التكرار : 
عيرؼ الحطيئة بشعر المدح الذم كاف ينظمو في غالب نظمو ؛ طمبنا لمعطاء ،فقد كاف سؤكالن  
 ( كربما ألجؿ ذلؾ كانت بنية التكرار مف أبرز أدكات الربط النصي في شعره ألف التكرارُممحفنا)

يستدعي اإللحاح الذم ىك سمة مف سمات فف المدح الذم غمب عمى ديكانو ، فيك يضـ " نحك أربعيف 
( كىك عدد يكاد يزيد عمى ثمث عدد قصائده ، ككاف معظـ مدحو في ِقصيدة مدح ثابتة النسبة إليو " )

لمخبؿ بني أنؼ الناقة عامة ، كمنيـ : بغيض بف بدر بف شماس بف ألٍم كعمقمة بف ىكذة ، كا
الشاعر ، كأمير المؤمنيف عمر بف الخطاب رضي ا عنو ، كالكليد بف عقبة كسعيد بف العاص 

  َكعيينة بف حصف الفزارم ، كغيرىـ كثير 
كقد كرث الحطيئة تقاليد قصيدة المدح القديمة كحافظ عمييا مقتفينا في ذلؾ خطى أستاذه زىير  

كالجزالة التي كانت تسـ أسمكبو حتى أحمو ذلؾ المحؿ  بف أبي سممى مف حيث جكدة المعاني كالرصانة
لى جانب ىذه السمات األسمكبية في مدائح الحطيئة ( ّاألكؿ في شعر المرحمة التي ينتمي إلييا ) كا 

( حيث ْالتي اقتفى فييا خطى السابقيف عميو ، كجدنا في مدائحو " تعدد صكر المقدمة كازدكاجيا " )
عف الطمؿ ، ثـ يردؼ ذلؾ بحديث الغزؿ ، أك الطيؼ ، أك الغزؿ ثـ  يبدأ بعض المقدمات بالحديث

الطيؼ ، كعمى ىذا النحك مف المزاكجة التي بدت معيا المقدمة الطممية أكثر ىذه المقدمات استعماالن 
  َفي ديكانو 

( مف أف مقصد القصيد إنما ابتدأىا ٓكىذا المزاكجة ربما كانت مكافقة لما ذكره ابف قتيبة )
الديار كاألطبلؿ كالرحمة ، ككصؼ الحيكاف ثـ الخمكص إلى غرضو األساس الذم بنى عميو  بذكر

ذا كاف ىذا الذم ذكره ابف قتيبة ال يشمؿ كؿ الشعر العربي القديـ جممة ، فتف ما كجد مف  قصيدتو ، كا 
يكاف ككصؼ مثؿ ىذه المراحؿ التي تضميا القصيدة العربية القديمة : الديار كاألطبلؿ  كالرحمة كالح

  َالصحراء ، إنما يمثؿ اتجاىنا شعريِّا كاف لو كجكده عمى ساحة الشعر العربي بحيث ال يمكف إنكاره 
ذا كاف الحطيئة قد اقتفى خطى السابقيف عميو ، فمـ يكف ذلؾ ليشمؿ كؿ مقدمات قصيدة   كا 

مكقؼ إنساني متفرد  المدح عنده ؛ ألنو  في المدحة التي يدكر حكليا ىذا المبحث قد بدأىا بتصكير
مف نكعو في مقدمة القصيدة العربية ، كىك صكرة لمعبلقة الزكجية بيف الرجؿ كالمرأة التي تنكشؼ 
بعض طبائعيا النفسية عندما تسكء تمؾ العبلقة مع زكجيا ، كىذه القصيدة قاليا الحطيئة في مدح آؿ 

 أٍلمو ، كيقكؿ فييا : 

                                                 
1

    َدار المعارؼ  –ـ ُِٕٗ/ٓط -ٔٗ/ِد/ شكقي ضيؼ : تاريد األدب العربي  - 

2
  َ  ِٖإيميا حاكم : في سيرتو كنفسيتو كشعره ػ سابؽ ػ ص  - 

3
  َ  ُُْ – ُُّد/ جميؿ سمطاف : الحطيئة ػ السابؽ ػ ص  - 

4
  َ  ُِٓد/ كىب ركمية : بنية القصيدة العربية ػ سابؽ ػ ص  - 

5
 َ  ٕٓ – ْٕ/ ُبف قتيبة : الشعر كالشعراء ػ سابؽ ػ ا - 
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 ػٔػ

 َىْدءٍ  َأاَل َىبَّْت ُأَماَمُة َبْعدَ 
 َفِبت  ُمرَاِقًبا ِلمنَّْجـِ َحتَّى
ـَ َذِري ِعتَاِبي  َفُقْمُت َلَيا ُأَما
 َوَلْيَس َلَيا ِمَف اْلَحَدثَاِف ُبدٌ 
 َفَيْؿ ُأْخِبْرِت َأْو َأْبَصْرِت َنْفًسا
 َفَقْد َخمَّْيِتِني َوَنِجيَّ َىمِّي
ـ    َكَأنِّي َساَوَرْتِني َذاُت ُس

 

ْت َكرَاَىا َعَمى َلْوِمي َوَما   َقضَّ
 (ُ) َتَجمَّْت َعْف َأَواِخرَِىا ُدَجاَىا

 َفِ فَّ النَّْفَس ُمْبِدَيٌة َنثَاَىا
 ِإَذا َما الدَّْىُر َعْف ُعُرٍض َرَماَىا
 َأتَاَىا ِفي َتَمم ِسَيا ُمَناَىا
 َتَشعََّب َأْعُظِمي َحتَّى َبرَاَىا
 َنِقيٍع َما ُتاَلِئُمَيا ُرَقاَىا

 

 ػ ٕػ 

 ْمُر الرَّاِقَصاِت ِبُكؿِّ َفم  َلعَ 
 َلَقْد َشدَّْت َحَباِئُؿ ءِؿ أْليٍ 
ـُ َجاَرُة ءِؿ أْليٍ   َوَما َتتَّا
ـٌ َيْفُضُموَف ُقُروـَ َسْعدٍ   ِكرَا
ـْ َفَرُعوا الذ رَا ِمْف ءِؿ َسْعدٍ   َوُى
 َوَيْبِني اْلَمْجَد رَاِحُؿ ءِؿ أْليٍ 
 َوَيْسَعى ِلمسَِّياَسِة ُمْرُد أْليٍ 

 طَِّة َماِجٍد ِفي ءِؿ أْليٍ َوخُ 
 َفاَل ُنَكرَاُء ِباْلَمْعُروِؼ َيْوًما
 َلَعْمُرَؾ َما ُتَضيُِّع ءُؿ أْليٍ 
 َوَما َتَرَكْت َحَفاِئَظَيا أَلْمرٍ 
 َوَمْف َيْطُمْب َمَساِعَي ءِؿ أْليٍ 
 َوَأْحَساٌب ِإَذا َعَدُلوا ِإَلْيَيا
ْت َقَناُة اْلَمْجِد َيْوًما  ِإَذا اْعَوجَّ

 َكاُنوا اْلُعْرَوَة اْلُوْثَقى ِإَذا َمافَ 
 

 ِمَف الر ْكَباِف َمْوِعُدَىا ُمَناَىا 
 ِحَباِلَي َبْعَدَما َرثَّْت ُقَواَىا
 َوَلِكْف َيْضَمُنوَف َلَيا ِقرَاَىا
 ُأوِلي َأْحَساِبَيا َوُأوِلي ُنَياَىا
 ِإَذا َما ُعدَّ ِمْف َسْعٍد ُذرَاَىا

 رًا َحَشاَىاَعَمى اْلَعْوَجاِء ُمْضَطمِ 
 َفُتْدِرُكَيا َوَما َوَصَمْت ِلَحاَىا
ـَ َصاِحُبَيا َقَضاَىا  ِإَذا َما َقا
 َوَ اَياُت اْلَمَكاِرـِ ُمْنَتَياَىا
 َوِثيَقاِت اأُلُموِر ِإَلى ُعرَاَىا
َـّ ِبَيا َوَما َصُغَرْت ُلَياَىا  أََل
 َتَصعَُّدُه اأُلُموُر ِإَلى ُعاَلَىا

 َف َلَيا ِإَناَىاَفَمْيُسوا ُيْعِجُمو
 َأَقاُموَىا ِلَتْبُماَل ُمْنَتَياَىا

 (ِ) َتَصعََّدِت اأُلُموُر ِإَلى ُعرَاَىا
 

ذا كانت ىذه المقدمة التي بدأ بيا الحطيئة  لتي قمما نجدىا في مقدمة مف المقدمات المتفردة ا القصيدةكا 
، حيث يف الرجؿ كالزكجةية كىك الصراع بقؼ الحياة الزكجا؛ ألنيا عرضت لمكقؼ مف مك القصائد

قض مضجع زكجيا مف اليمكـ كاآلالـ، مع استعطاؼ انتحاء الزكجة جانب المكـ كالعتاب متناسية ما ي
لتي تكفؿ ليا االمتناع عف أف تكؼ عف لكمو ؛ لما يقدمو بيف يدٍم استعطافو مف األسباب ا الزكج ليا
مثؿ ىذه المقدمة كالمدحة التي يقدميا آلؿ  ككؿ ذلؾ يدفع الباحث لئلجابة عف سؤاؿ العبلقة بيفلكمو ،

  َألم ، كيبدك أف ما في النص جميعو مف مظاىر الترابط النصي ، أك السبؾ ما يكفؿ اإلجابة  
                                                 

  َ ّٔكرد ىذا البيت في ركاية السكرم لمديكاف : انظر ديكاف الحطيئة بركاية السكرم ػ سابؽ ػ ص  - ُ
، كراىا : نكميا ، نثاىا : خبرىا ، نجٌي ىمي : ما خفي منو ، رٌثت : ضعفت ، تٌتاـ : ال  ََُ -ٓٗديكاف الحطيئة ص  - ِ
  َ: ىازالن ، تصٌعده : شٌؽ عميو  بح تيمتيا ، قرـك : سادة ، فرعكا : عمكا ، العكجاء : الناقة الضامر ، مضطمرنا تذ
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كالبحث عف مظاىر السبؾ أكالترابط النصي ىذه البد أف يبدأ مع تمؾ المقدمة التي يغمب  
افع عف نفسو أماـ الزكجة المعاتبة،  كغمبة عمييا ضمير المتكمـ الذم يظير الشاعر في مكقؼ المد

ز البيت األكؿ "  " الذم يؤكد فيو عمى أف  كراىا عمى لومي وما قّضتضمير المتكمـ ىذه تبدك مع عجي
المكـ كالعتاب متكجو إليو ىك دكف غيره، كذلؾ ما يبدك مع إضافة كممة المـك إلى ياء المتكمـ: لكمي ) 

بيتيف الثاني كالثالث، حيث يظير أكليما مظيرنا مف مظاىر المعاناة أنا ( كيستمر ىذا الضمير مع ال
التي يعانييا الشاعر، كالتي زادىا العتاب ىمِّا فكؽ ىمكـ، كأكؿ ىذه المظاىر ذلؾ األرؽ المسيطر 
عميو كالذم يقٌض مضجعو فيبيت الميؿ ػ فبتُّ ) أنا ( ػ كعينو مرتبطة بالنجكـ ما تغفؿ عنيا حتى تغيب 

الدجى، كذلؾ إشارة إلى استمرار اليقظة حتى طمكع الصباح، ك ال يجد مفرِّا مف استعطافيا: كينكشؼ 
) أنا ( لتترؾ عتابو ؛ ألف نفسو البد مظيرة خبرىا كما عندىا مف خير كغيره ؛ كألنيا ال مفر ليا  فقمتي

 َمف الدىر عندما يرمييا بأحداثو  
ما يأتييا باألسباب الكاقعية التي تبرىف إف الشاعر كىك يستعطؼ زكجتو لتكؼ عف لكمو إن 

عمى عدـ جدكل العتاب ، كمف ثـ يسيطر ضمير الخطاب المكجو إلييا عمى ىذا البيت الذم يبدؤه 
 بأداة االستفياـ الدالة عمى نفي الداللة المنكطة بو : 

 َفَيْؿ ُأْخِبْرِت َأْو َأْبَصْرِت َنْفًسا
 

 َأتَاَىا ِفي َتَمم ِسَيا ُمَناَىا  
 

، ثـ يعكد إلى ضمير يتحقؽ ليا كؿ ما تتمناه كتتممسو إنيا الحقيقة الكاقعية فالنفس أية نفس لـ يكف
، كفي اآلف عينو يمسؾ ىك بطرؼ العتاب يكجيو إلييا إذ تركتو ليحدّْثى عف نفسو مظيرنا ما بيا المتكمـ

( ػ كيضعؼ عظامو فأصبح كىمو الخفي يقض مضجعو ػ فقد خمَّيًتًني ) أنا ( ، كنجٌي ىٌمي ) أنا 
  َيتخبط كمف لدغتو الحية بسمّْيا النقيع الذم ال تنفع معو الرقى : كأني ) أنا ( ساكرتني ) أنا ( 

ذا كانت ىذه الضمائر كسيمة الترابط بيف أبيات المقدمة، فتننا نجد مف بيف كسائؿ الربط   كا 
مى االقتراف كالتبلـز الزمني بيف المعطكفيف، البارزة فييا أدكات الربط كالعطؼ، كمنيا : الفاء الدالة ع

فقد جاءت في صدر البيتيف الثاني كالثالث عاطفة إياىما عمى البيت األكؿ: ىٌبٍت، كما قٌضٍت كراىا، 
فيي لـ تكد تفرغ مف نكميا حتى أخذت في لكمو كعتابو، كترتب عمى ذلؾ كدكف فاصؿ زمني أف 

ال ينتيي كال تكؼ ىي عنو، كمف ثمة لـ يجد مفرِّا مف أف يقكؿ: فبتُّ يقظنا بسبب ىذا المـك الذم 
، ليشير إلى أنو رغـ اليقظة لـ يتحمؿ  ا: فقمتي ا الفاء العاطفة أيضن يطمب إلييا الكؼ عف لكمو مستخدمن
ىذا المكـ فسارع بحثيا عمى أف تكؼ عنو، كلكي يبرىف ليا عمى عدـ جدكل المـك عطؼ االستفياـ في 

قبمو بالفاء ليضعيا أماـ األسباب الكاقعية، كقيمة الفاء العاطفة أنيا لف تترؾ  البيت الخامس عمى ما
ذا كانت الفاء في ىذه المكاضع عاطفة رابطة بيف  لممرأة مساحة زمنية تراجع فييا ىذه األسباب، كا 
معطكفات ال تفصؿ بينيا مساحة زمنية، فتنو يستخدميا تعميمية رابطة ما قبميا كما بعدىا بالرباط 
السببي   كذلؾ ما يشير إليو استخداميا في بداية عجز البيت الثالث، ىذا العجز الممثؿ ألكؿ األسباب 
الكاقعية التي يضعيا بيف يدٍم زكجتو لتكؼ عف المكـ كالعتاب، كما تجيء في البيت السادس تعميمية 
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ا لمبيت الثالث، بيد أنو تعميؿ جديد إذ ييمحي فيو بالمـك عمييا ألنيا  تركتو كىمكمو الخفية دكف أف أيضن
  َتشاركو فييا 

  نثاىا ف ف النفس مبديةكمع الفاء العاطفة تجيء الكاك لتربط بيف جمؿ البيتيف الثالث كالرابع :  
، كىما يحكياف األسباب الكاقعية التي يقدميا الحطيئة بيف يدٍم زكجتو لمكؼ  وليس ليا مف الحدثاف بدٌ 

ي جاءت في أسمكب خبرٌم تقريرم يحمؿ معنى الحكمة القارة في النفس عف المكـ ، تمؾ األسباب الت
   َ منو مفر البأف الدىر ال يمنعو شيء عف إصابة النفس بما يحزنيا كيؤرقيا ، كمف ثمة 

ا كتعد خاتمة لكؿ كسائؿ الربط السابقة كمجممة لما   كمف أدكات الربط التي استخدميا أيضن
 مف دالالت كاؼ التشبيو التي جاءت في صدر البيت السابع :تضمنتو األبيات السابقة عمييا 

ـ    َكَأنِّي َساَوَرْتِني َذاُت ُس
 

 َنِقيٍع َما ُتاَلِئُمَيا ُرَقاَىا  
 

فيك يشبو فيو حالتو كقد أصابتو اليمكـ كاألحزاف بحالة مف لدغتو الحية ، كىذا البيت يمثؿ نياية 
  َرضو الرئيس كىك مدح آؿ ألٍم   إلى غ أبيات مقدمتو تمؾ ، كليعد العدة لينتقؿ

لقد كانت ىذه المقدمة الحكارية دالة عمى ما يعتمؿ في نفس الشاعر مف اليمـك كاآلالـ ،  
، بيد أف ىذا الحكار الذم تنازعو ضميرا المتكمـ كالمخاطب  ىمكمو كآالموصحيح أنو لـ يفصح عف 

الزكجة رغـ رفقتيا زكجيا ، بؿ كانت ىمِّا جديدنا جاء كاضح الداللة عمى تمؾ اليمكـ التي لف تحمميا 
بعتابيا إٌياه ؛ كلذلؾ فمف يحمؿ عنو ىمو سكل ىؤالء الممدكحيف ، كمف ثمة تككف اإلجابة عمى السؤاؿ 
المطركح مف قبؿ عف عبلقة المقدمة بالغرض الرئيس لمقصيدة ، إنيا عبلقة حيكية كمقصكدة لذاتيا ، 

ا ضمتو مف دالالت تمثؿ السبب الذم مف أجمو سيصؿ إلى مدح آؿ ألمو  فالمقدمة عمى ما ذكرنا ، كم
كىذا المدح ىك النتيجة الطبيعية لتمؾ المقدمة ، كمف ثمة فالعبلقة بينيما عبلقة كثيقة ، كقد انتقؿ مف 
المقدمة إلى النتيجة نقمة طبيعية غير متكمفة جاء معيا البيت السابع ليمثؿ لحظة االنتقاؿ بما فيو مف 
حسف التخمص الذم يمثمو البيت األخير مف ىذه المقدمة ، كىك البيت الذم يشير فيو إلى تشابو حالتو 
مع حالة مف أصابتو الحية بسميا ، لينتقؿ مف ذلؾ إلى التشبث بآؿ ألمو ألنيـ الذيف سكؼ يخففكف 

مو انتقاالن لطيفنا ال يشعر عنو ىذه اآلالـ ، كلقد كاف االنتقاؿ بيف تشبيو حالتو بالمديغ كالنصرة مف آؿ أل
معو القارئ باختبلؼ المعنى " لشدة الممازجة كااللتئاـ كاالنسجاـ بينيما ، حتى كأنيما قد أيفرغا في 

  َ( كالممازجة كااللتئاـ كاالنسجاـ كميا تدكر في فمؾ الترابط النصي ُقالب كاحد " )
نجده يبدؤه بالقسـ الداؿ عمى صدؽ ، فتننا ءؿ أليْ كأما القسـ الثاني كىك الذم أخمصو لمدح  

نما ىك يدؿ عمى قناعة تامة  الداللة المرادة، مما يعني أف تكجيو لممدكحيف لـ يكف بدافع رد الجميؿ، كا 
بصدؽ التكجو الذم يعززه المقسـ بو كىك الراقصات التي يكني بيا عف اإلبؿ التي تيركؿ في سيرىا ، 

كمما يؤكد ىذه ( ِمتكجية إلى الحج ، كىي تحمؿ الحجاج )كربما أراد بالراقصات اإلبؿ التي ترقص 
                                                 

  َ  َّٖد/ أحمد أحمد بدكم : أسس النقد األدبي عند العرب ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ ْٔة دار صادر ىامس ص ىذه ركاية أخرل لمبيت : مف الحجاج بدالن مف : مف الركباف : انظر ديكاف الحطيئ - ِ
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الداللة كجكد لفظة ًمننى في نياية البيت ، كىي دالة عمى مشاعر الحج ، كىذا القسـ بما يحمؿ مف 
القدسية الدينية يؤكد قدسية المقسـ عميو ، أك جكاب القسـ في نفس الشاعر ، مما يشير إلى صدقو 

  َمدكحيف في حياتو فيما يقسـ عميو مف أثر الم
كأسمكب القسـ ىذا ىك أكؿ مظير مف مظاىر الترابط النصي في ىذا القسـ الثاني مف النص   

 ألنو يربط بيف جممة القسـ كجممة الجكاب ، يقكؿ الحطيئة :
 َلَعْمُر الرَّاِقَصاِت ِبُكؿِّ َفم  
 َلَقْد َشدَّْت َحَباِئُؿ ءِؿ أْليٍ 

 

 َىا ِمَناَىاِمَف الر ْكَباِف َمْوِعدُ  
 ِحَباِلي َبْعَدَما َرثَّْت ُقَواَىا 

 

حيث جاءت جممة القسـ في البيت األكؿ، بينما جاءت جممة الجكاب في البيت الثاني، كما يميو،  
، فيكرر المقسـ بو في البيت السابع عشر بقكلو :   كيبدك أنو يريد التركيز عمى قيمة آؿ ألمو

 يٍ َلَعْمُرَؾ َما ُتَضيُِّع ءُؿ ألْ 
 

 َوِثيَقاِت اأُلُموِر ِإَلى ُعَراَىا  
 

كقد شمؿ البيت أسمكب القسـ بأركانو : جممة القسـ كجممة الجكاب ، ثـ عاد كعطؼ عمييا األبيات 
  َالتالية ، عمى ما سيظير فيما بعد 

بيد أف أبرز مظاىر الترابط النصي ىنا ىك كثرة التكرار التاـ ليذا المركب اإلضافي : آؿ ألم  
 الذم يتكرر ست مرات ىذه مكاضعيا : 

 ءؿ أليٍ ػ حبائؿي ٗ 
 ءؿ أليٍ ػ جارة َُ 
 ءؿ أليٍ ػ راحؿ ُّ 
 ءؿ أليٍ ػ ماجو في ُٓ 
 ءؿ أليٍ ػ ما تضيع ُٕ 
  ءؿ أليٍ ػ مساعي ُٗ 

يؤكد عمى إلحاح الشاعر عميو حتى يككف المحكر الذم ترتكز  ءؿ أليٍ كىذا التكرار لممركب اإلضافي 
ا يشير إلى استعذابو اسميـ ، أك تمذذه بترديده ، ككؿ ذلؾ يعكس عميو أبياتو الم دحية ، كاإللحاح أيضن

  َبدكره اعترافو بما ليـ مف أيادو عميو ، كعمى غيره 
كمما يؤكد محكرية ىذا المركب اإلضافي في النص أنو جاء في كؿ المكاضع السابقة ، كفي  

ي البيت الرابع عشر ىكذا : ميرد ألمو أقكؿ إف ف مردمكضع آخر جاءت كممة ألمو مضافة إلى كممة 
ىذه المركبات اإلضافية جميعيا قد جاءت في مكضع كاحد ىك نياية المصراع األكؿ حيث عركض 
البيت ، كما يتبعيا مف الكقفة العركضية التي تتيح لممتمقي أك لمنشد األبيات أف يطيؿ التأمؿ في ىذه 

بارزنا يؤكد مف ناحية عمى قصدية كضعيا في ىذه المكضع المكسيقي الكممة التي تمثؿ مرتكزنا إيقاعيِّا 
  َمف البيت ، كمف ناحية أخرل عمى إحداثيا كحدة عمكدية متماسكة في األبيات التي جاءت فييا 
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كمثؿ ىذه الصكرة المكضعية لمتكرار التاـ الذم يأخذ مكضع العركض مف البيت تكراره كممة  
 اليف :في ىذيف المكضعيف المتك  سعد

 سعدػ آؿ ُِ             سعدػ قرـك ُُ 
فتكرار الكممة لفظنا كداللة عمى ىذا النحك يحدث كحدة عمكدية إيقاعية متماسكة ، ىذا مف ناحية كمف 
ناحية أخرل يرتبط ىذا التكرار دالليِّا بالتكرار السابؽ لكممة ألم ؛ ألف الشاعر في أكؿ ىذيف البيتيف 

ضمكف أصكؿ بني سعد ، كيشير في ثانييما إلى أنو إذا كاف آؿ سعد قد يشير إلى أف آؿ ألمو يف
ا تكرار كممة  تسنمكا ذرا المجد ، فتف آؿ ألمو قد عمكا كارتفعكا فكؽ ىذه الذرا ، كمف التكرار التاـ أيضن

فرادا في المكاضع التالية :  األمكر جمعنا كا 
  األمورػ كثيقات ُٕ 
  ألمرػ كما تركت حفائظيا ُٖ 
  األمورتصعده  ػُٗ 
  األمورػ تصعدت ُِ 

كالمبلحظ عمى تكرارىا في ىذه المكاضع جميعيا ارتباط داللتيا السياقية بآؿ ألمو الذيف يقيـ النص في 
في النص ، كمف التكرار التاـ المؤكد عمى ءؿ ألٍي مدحيـ ، ككؿ تمؾ التكرارات يؤكد عمى محكرية 

ا تكرار كممة  في البيت الثالث عشر ،  المجدبطيا بيـ ، فيـ الذيف يبنكف كر  المجدىذه المحكرية أيضن
في البيت الخامس  ماجدفي البيت الحادم كالعشريف ، كالكاحد منيـ  المجدكىـ الذيف يقيمكف عكج قناة 

ا تكرار كممة  في البيتيف الحادم عشر كالعشريف ، كىي في كمتاىما تدؿ  أحسابعشر ، كمنو أيضن
 َف كأصالتيـ عمى عراقة نسب الممدكحي

اثنتيف منيا جاءت في نياية البيتيف : ا تكرار كممة عراىا ثبلث مرات ،كمف التكرار التاـ أيضن  
السابع عشر كالثاني كالعشريف في الداللة عينيا دكف أف يفصؿ بينيما سبعة أبيات أك أكثر مما يدخميا 

ف دخؿ في ىذا العيب العركضي  في إطار الخطأ العركضي المعركؼ باإليطاء ، بيد أف التكرار ىنا كا 
فتمؾ نظرة عركضية جافة ؛ ألف التكرار ىنا يؤدم قيمتو المكسيقية بترديد البنية الصكتية عينيا ، إلى 
جانب القيمة الداللية التي تتكجو نحك تأكيد الداللة المنكطة بالتكرار كىي نفي تضييع آؿ ألمو لؤلمكر 

نيـ الممجأ الذم يمكذ بو الناس إذا ما ضاقت عمييـ األمكر ، إذا بمغت عراىا في المكضع األكؿ ، ككك 
  َكأما المرة الثالثة ، فيي استخداـ المفرد لكممة العرل كىي العركة التي سأشير إلييا فيما بعد  

إف كؿ ما سبؽ مف التكرارات التامة ليؤكد عمى محكرية آؿ ألمو في النص ، كىي المحكرية 
 :قكلوغير المحض الذم يشير إلى تكرار المعنى دكف المفظ في  التي تبدك كذلؾ في التكرار

ـُ َجاَرُة ءِؿ أْليٍ   َفَما َتتَّا
 َيْفُضُموَف ُقُروـَ َسْعدٍ  ِكرَاـُ 

 

 ِقرَاَىاَولِكْف َيْضَمُنوَف َلَيا  
ـْ َوُأوِلي ٌنَياَىا   ُأوِلي َأْحَساِبِي
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مضيؼ مف كاجب الضيافة كىك ما يستدعي داللة الدالة عمى ما يقدـ ل قراىافقد ختـ البيت األكؿ بكممة 
، كىذا  ىـالتي ىي في كاقع األمر خبر لممبتدأ المحذكؼ  كراـالكـر ؛ كلذلؾ بدأ البيت الثاني بكممة 

الحذؼ يؤكد الترابط بيف البيتيف ، فيك يريد أف يبدأ  البيت الثاني بالداللة عينيا التي ختـ بيا البيت 
اللي بيف نياية األكؿ كبداية الثاني يذكرنا بما عيرؼ في الببلغة العربية مف األكؿ ، كىذا التكحد الد

 َتشابو األطراؼ ، كلكنو تشابو عمى المستكل الداللي يؤدم إلى كجكد الترابط كالتماسؾ بيف البيتيف 
لى جانب التكرار بنكعيو السابقيف تجيء حركية الضمائر ، أعني الضمائر المحكرية التي   كا 
مى الممدكحيف باعتبارىـ قطب الرحى في النص لتزيد مف عمؽ الترابط بيف أجزائو ، بيد أنو ترتكز ع

مف المبلحظ عمى الضمائر في ىذا القسـ أنيا جاءت قميمة إذا ما قكرنت بنظيرتيا في القسـ األكؿ مف 
ع عمة القصيدة ، أك بنظيرتيا في قصائد : أكس بف حجر كزىير بف أبي سممى ككعب بف زىير ، كترج

ىذه القمة إلى اتكاء الحطيئة عمى التصريح بذكر اسـ الممدكحيف في سبعة أبيات ػ كما سبؽ ػ مف ىذا 
  َالقسـ الثاني ، كىذا التصريح يؤثر عمى استخداـ الضمائر المعبرة عف الممدكحيف  

كمع التصريح بذكر اسـ الممدكحيف ، كاف البد لمضمائر المستخدمة أف تككف ضمائر غياب  
،  واو الجماعةالذم كرد في مكضعيف ، أك متصبلن مثؿ  ىـسكاءه ما كاف منيا منفصبلن مثؿ الضمير 

ككاف أكؿ حضكر ليذيف الضميريف في البيت الحادم عشر ػ البيت الثاني مف البيتيف السابقيف ػ الذم 
ركز عمى عبر فيو عف آؿ ألمو بأنيـ كراـ ، كحذؼ الضمير ىـ / المسند إليو مف أكؿ البيت لي

 الكصؼ المسند كىك كممة كراـ ، كالمكضع الثاني في قكلو :
ـْ َفَرُعوا الذ رَا ِمْف ءِؿ َسْعدٍ   َوُى

 

 ِإَذا َما ُعدَّ ِمْف َسْعٍد ُذَراَىا  
 

كمع الضمير المنفصؿ ىذا يأتي الضمير المتصؿ كاك الجماعة مع األفعاؿ المنسكبة إلى آؿ ألمو كىذه 
في البيت الحادم عشر ، فرعكا في البيت السابؽ ، عدلكا . فميسكا يعجمكف في األفعاؿ ىي : يفضمكف 

البيت العشريف ، أقامكىا في البيت الحادم كالعشريف ، فكانكا العركة الكثقى في البيت الثاني كالعشريف  
 كالمبلحظ عمى ىذه األفعاؿ أنيا كميا جاءت في صيغة الماضي الدالة عمى انتياء الحدث ، أك عمى
سابؽ تعرؼ الشاعر عمى أفضاليـ ، في حيف لـ يأًت منيا سكل فعؿ كاحد جاء في صيغة المضارع 
الدالة عمى استحضار الحدث كاستمراريتو ، كتنكع األبيات التي جاءت فييا ىذه الضمائر يشير إلى ما 

  َ  بينيا مف الترابط الذم يتأكد مف عكدة الضمير فييا جميعيا عمى مرجكع كاحد ىك آؿ ألم
كمع الضمائر تأتي أدكات الربط المغكية كيبرز مف بينيا الكاك العاطفة الرابطة بيف األبيات :  

التاسع كالعاشر كالثاني عشر كالثالث عشر كالرابع عشر : لقد شدت حبائؿ آؿ ألم حبالي ، كما تتاـ 
مرد آؿ ألم ، كما  جارة آؿ ألم ، كىـ فرعكا الذرا ، كيبني المجد راحؿ آؿ ألم ، كيسعى لمسياسة

ربطت بيف األبيات : مف السابع عشر إلى العشريف : ما تضيع آؿ ألمو كثيقات األمكر ، كما تركت 
َـّ بيا ، كمٍف يطمب مساعي آؿ ألمو ، كأحساب إذا عدلكا إلييا ، ثـ يربط البيت  حفائظيا ألمر أل

 ـز كاالقتراف بيف معطكفييا :األخير عمى ما قبمو مستخدما أداة الربط الفاء الدالة عمى التبل
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 َفَكاُنوا اْلُعْرَوَة اْلُوْثَقى ِإَذا َما
 

 َتَصعََّدِت اأُلُموُر ِإَلى ُعرَاَىا  
 

كمف ثمة كاف ىذا البيت األخير خاتمة طبيعية لما سبؽ أف قرره مف صفات مدحية آلؿ ألم 
، أكليا : أنيـ الشجرة التي ال  الذيف يشبييـ فيو بالعركة الكثقى ، كىك تشبيو يحيؿ إلى أمكر ثبلثة

يسقط كرقيا مما يعني أنيـ الظؿ الذم يفيء إليو الميمكمكف الذيف تتأـز بيـ األمكر إلى حد ال يمكنيـ 
الفكاؾ منو ، أك أنيـ أشبو بعيركة الككز التي تيمسؾ كيتعمؽ بيا اإلصبع   مما يعني أف الناس 

ا : أف العركة الكثقى تعبير قرآني اقتبسو الحطيئة مف ( كثانييُيستمسككف بيـ كقت اشتداد األزمات )
إْكرَاَه ِفي الدِّيِف َقد تََّبيََّف الر ْشُد ِمَف الَغيِّ َفَمف َيْكُفْر  الَ ﴿قرآف الكريـ حيث قكؿ ا عز كجؿ: ال

ِمْف ِبالمَِّو َفَقِد اْسَتْمَسَؾ ِباْلُعْرَوِة الُوْثَقى ِْ [ ِٔٓ﴾] البقرة َلَيا َوالمَُّو َسِميٌع َعِميـٌ  انِفَصاـَ  الَ  ِبالطَّاُ وِت وُي
كككنو تعبيرنا قرآنيِّا ، فذلؾ ما يدؿ عمى تأثير القرآف الكريـ في الشعر العربي ، كثالثيا : أف ىذا 
المركب الكصفي : العركة الكثقى مف المصاحبات المعجمية التي تسيـ في الترابط النصي ، كمف ىذه 

في البيت الرابع عشر ؛ ألف المرد جمع أمرد كىك "  لحاىاككممة  مردة المصاحبات الجمع بيف كمم
( ، مما يعني أف شبابيـ قد دربكا عمى ِالشاب الذم بمغ خركج لحيتو كطٌر شاربو كلـ تبد لحيتو " )

 َكا السيادة رغـ حداثة أعمارىـ  السياسة كنال
حيث تيدأ العيكف كاألرجؿ ، ميؿ ،يٍدء ىك انقضاء طائفة مف الألف ال؛ كراىا،  ىْدءٍ كمنيا :  

ا خفي كتـ كتمو في ألف النجٌي ىك م؛ نجّي ىّميككذلؾ قكلو : كرل ىك النكـ كىك مرتبط بالميؿ ،كال
كىك جمع ، قواىا، رّثتكمنيا كذلؾ الجمع بيف : ليـ إال مكتكمنا في طيات النفس ،كال يككف االنفس ،
ايؤدم إلى بركز العبلقة بينيما ،كمف الجم ضدم في البيت السادس  المعروؼك نكراء: ع الضدم أيضن
كىك مف المصاحبات المعجمية الضدية لكممة المعركؼ  تحيؿ الكممة األكلى إلى المنكر ،حيث عشر ،

  َمف الجمع بينيما في سياؽ كاحد ألف الضد يستدعي ضده ، كمف ثىـٌ تتأكد الداللة المرادة 
صي عند الشعراء األربعة في ىذا الفصؿ تبيف وفي ضياء ما سبؽ مف دراسة الترابط الن 

 لمباحث مجموعة مف المالحظات يمكف إجماليا فيما يمي : 
: إذا كاف الترابط النصي قد اختص بسطح النص حيث العبلقات المغكية الرابطة بيف  أوالً  

ا ببنية العمؽ ح يث العبلقات الجمؿ كالعبارات كالمتكاليات الجممية ، ككاف الحبؾ أك االنسجاـ خاصِّ
ا لجأ إليو البحث  الداللية بيف الجمؿ كالمتكاليات الجممية ، فتف الفصؿ بينيما يعدُّ أمرنا إجرائيِّا محضن
ليبرز دكر األدكات المغكية في إنتاج نص مترابط متماسؾ عمى مستكل السطح كلذلؾ لـ يعمد الباحث 

براز ت التي قاـ بيا عمى النصكص المختارة إلإلى إلغاء الجانب الداللي تمامنا مف إجراءاتو في التحميبل
 َعممية الترابط النصي فييا 

                                                 
انظػر فػي ذلػؾ ابػف  َتشير مادة عرك في المعجـ العربي إلى داللتيف متباينتيف ىما : ثبات كمبلزمة كغشياف ، كخمك كمفارقػة  - ُ

   َ  ِٔٗ – ِٓٗ/ ْفارس : معجـ مقاييس المغة ػ سابؽ ػ 
    َ  َُْ/ّابف منظكر : لساف العرب مادة مرد  - ِ
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: تنكعت كسائؿ الترابط النصي التي أشار إلييا عمماء النصٌيات فكاف منيا ما يتعمؽ  ثانًيا 
بمرجعية الضمائر في النص ىذه المرجعية التي أكالىا النصيكف عنايتيـ الكبيرة ، كقد بدت أساسية في 

لترابط عمى مستكل السطح ؛ ألف أحادية الضمير في النص تعني محكريتو ، كأف كؿ الخيكط إنتاج ا
التي ينسجيا النص إنما تككف مرتبطة بأمر كاحد ىك مرجكع الضمير الذم قد يككف بارزنا منذ بداية 
النص كالذم رأيناه مف مرثية أكس بف حجر في فضالة بف كمدة ، إذ صٌرح أكس منذ بداية النص 

كر اسـ فضالة ثـ أعاد إليو كؿ الضمائر المسيطرة عمى أحداث نص المرثية ، كذلؾ برغـ أف ىذا بذ
النص قد كاف ثنائٌي الضمير ، إذ استخدـ أكس مع ضمير الغياب ضمير الخطاب ، كقد تكصؿ 

 ائد عمى المرثيالبحث عند تحميمو ليذا النص أف الضميريف يئكالف في نياية األمر إلى ضمير كاحد ع
 َالذم تقدـ ذكره 

لى جانب الحركية الضمائرية بدت الظاىرة التكرارية بكؿ أنكاعيا مف التكرار التاـ  ثالثًا  : كا 
كالجزئي كغير المحض ، ككذلؾ حجـ المكرر مف حيث الكممة أك الجممة ، أقكؿ بدت الظاىرة 

ضية اإلحالة التي يستدعي التكرارية ذات أثر كبير في إنتاج الترابط النصي ؛ ألف التكرار يستدعي ق
فييا المفظ أك العبارة المكررة العبارة السابقة عمييا ، كمف ثمة أبرزت الظاىرة التكرارية حدكد العبلقة 
بيف المتمقي كالنص ، فعندما تقع عيف المتمقي عمى كممة قد مٌر بيا مف قبؿ ، أك بشبيية ليا لفظنا 

فظ ، فتنو يعكد أدراجو إلى الكممة السابقة كيكازف بينيا كبيف كداللة ، أك لفظنا دكف داللة ، داللة دكف ل
مثيمتيا األخرل ، في حركة دائرية جدلية تبرز حيكية النص مف ناحية ، كنكعية المتمقي مف ناحية 
أخرل ، كمف  ثمة لـ يعد ىذا المتمقي مجرد مستقبؿ لرسالة لغكية مقدمة إليو مف ًقبؿ طرؼ آخر 

نما ىي عبلقة تبادلية يسمعو ، أك يقرأ لو ال نص ، كلـ تعد عبلقتو بالنص مجرد عبلقة المستقبؿ ، " كا 
تسير فييا عممية القراءة في اتجاىيف متبادليف مف النص إلى القارئ ، كمف القارئ إلى النص ، فبقدر 
ما يقدـ النص لمقارئ ، يضفي القارئ عمى النص أبعادنا جديدة ، قد ال يككف ليا كجكد في النص ، 

  َ(  ُبذلؾ يصح القكؿ بأف النص قد أثر في القارئ ، كتأثر بو عمى حدٍّ سكاء " )ك 
: كذلؾ قامت أدكات الربط بدكرىا في تحقيؽ عممية الترابط النصي ، كبرز منيا بكجو  رابًعا 

خاص أدكات العطؼ ، خاصة الكاك كالفاء ، فقد ظيرتا بكضكح في النصكص التي تـ تحميميا لمشعراء 
، ككاف لكؿ منيما دالالت خاصة بيا ، دالالت أممتيا السياقات التي كرد فييا كؿّّ منيما ،  األربعة

كما ظيرت بعض أدكات الربط األخرل كأدكات الشرط التي تنكعت المساحة التي أدت فييا دكرىا في 
عدل الترابط النصي بيف القصر المحدكد بمساحة البيت ، كالطكؿ الذم جعميا في بعض السياقات تت

حدكد البيت الكاحد إلى أكثر مف بيت كربما كصمت إلى ثبلثة أبيات في بعض النصكص ، كمنا 
ف كانت قد أدت دكرىا عمى مساحة نصية محدكدة ىي مساحة البيت  أدكات التشبيو خاصة الكاؼ ، كا 

  َدكرىا في إنتاج ىذا الترابط   الشعرم ، كمع ذلؾ فيي كسيمة لغكية كاف ليا

                                                 
  َالقاىرة  –دار الفكر لمدراسات كالنشر  –ـ ُٖٗٗ/ُط – ّٖد المغة كاإلبداع األدبي ص د/ محمد العب - ُ
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لى جانب ما سبؽ فتف في الفنكف البديعية مف الجناس كالتصدير كالترديد دكرنا في : كا   خامًسا 
إنتاج الترابط النصي بيف أبيات النص الشعرم ، صحيح أف ىذه الفنكف البديعية تقكـ بيذا الربط عمى 
المستكل األفقي حيث مساحة البيت الشعرم ، بيد أف ىذه المساحة األفقية التي تقكـ بيا الفنكف 

لبديعية تتآزر مع غيرىا مف البنى األخرل لتؤكد عمى ترابط كؿ بيت أكلو مع آخره ، مما يعني أنو إذا ا
  َالتي تتككف منيا تمؾ الكميات  كانت الكميات مترابطة نصيِّا فكذلؾ الجزئيات ػ األبيات المنفردة ػ

صي بدا أف بعضيا : عند دراسة النصكص التي أىجرل عمييا البحث مظاىر الترابط الن سادًسا 
قد جاء بمقدمة ، كالبعض اآلخر قد جاء غفبلن عف المقدمة ، كقد رأينا أف مرثية زىير في سناف بف 
أبي حارثة قد بدأت بمقدمة طممية ، كعند التحميؿ كجدنا ارتباط ىذه المقدمة الطممية بمكضكع القصيدة 

فو مف أثر عمى اإلنساف كالمكاف في ، مف حيث دكرانيا حكؿ فكرة كاحدة ىي فكرة الرحيؿ ، كما يخمٌ 
آفو معنا ، كذلؾ ما يشير إلى أف المقدمة الشعرية لـ تكف مجرد تقميد فني نزع إليو الشعراء في بدايات 
نما كانت مقدمات مقصكدة بعينيا ، صحيح أف المقدمة الطممية قد برزت بصكرة كبيرة  قصائدىـ ، كا 

المقدمات األخرل مف بنية القصيدة القديمة ، بؿ لـ تكف  مف بيف ىذه المقدمات ، كمع ذلؾ فمـ تختؼ
المقدمات المشيكرة ىي المسيطرة عمى مساحة بنية القصيدة ؛ ألف الحطيئة في مدحو آؿ ألمو قد 
استحدث مقدمة إنسانية أحسف البدء بيا عندما أحسف التخمص منيا إلى مكضكع قصيدتو ، كما رأينا 

  َبدا معو النص جميعو مترابطنا  الرتباط الذم ارتباطيا بيذا المكضكع ، كىك ا
: كمما أكد أف مقدمة القصيدة القديمة لـ تكف بالتقميد الفني الصاـر الذم يجب عمى  سابًعا 

الشعراء التزامو ، كعدـ الخركج عنو أف كعبنا بف زىير لـ يقدـ بيف يدٍم مدحتو في األنصار مقدمة 
نما ىك بدأىا مب ذا كاف قد أٌخر حديث الناقة يستيؿ بيا مدحو ، كا  اشرة بالحديث عف الممدكحيف ، كا 

إلى نياية القصيدة ، ذلؾ الحديث الذم قٌمما خمت منو القصائد القديمة ، فقد كاف ليذا التأخير عمتو 
ف كاف ذلؾ ىك  المرتبطة بمكضكع القصيدة ، إذ أراد أال يقدـ عمى مدح األنصار شيئنا ، حتى كا 

كىذا برغـ أف حديث الناقة قد كاف كثيؽ االرتباط بمكضكعيا إذ مثؿ حديث الناقة الحديث عف الناقة ، 
كما تستدعييا مف الرحمة النتيجة المترتبة عمى الحديث السابؽ عف األنصار بمعنى أف الصفات التي 

  َذكرىا في مدحيـ كانت الدافع كراءه تكجيو إلييـ بناقتو 
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 مػدخػػػػػػػػؿ : 
جراءاتو عرض البحث في الفصؿ السابؽ   لمفيكـ السبؾ أك الترابط النصي ، كتطبيؽ مبادئو كا 

عمى مجمكعة مف نصكص شعراء الصنعة األربعة ، كقد خمص البحث مف بيف ما خمص إليو أف 
العبلقة بيف ظاىر النص الذم يمثمو السبؾ أك الترابط النصي ، كعالمو الذم يمثمو الحبؾ أك التماسؾ 

ف كاف ثـى النصي عبلقة ال يمكف أف تنفصؿ  عيراىا ؛ ألنيا عبلقة شبيية بعبلقة كجيي العممة ، كا 
  َفصؿ بينيما ، فيك فصؿ إجرائي إلنجاز البحث 

ذا كاف السبؾ   متعمقنا بسطح النص، فتف التماسؾ النصي/ الحبؾ متعمؽ ػ الترابط النحكم ػ كا 
لنص شكبلن آخر مف أشكاؿ " إذ تتآلؼ مجمكعة مف المفاىيـ كالعبلقات التي تشكؿ داخؿ ا بعالـ النص

، يمكف أف ينتج في النياية بنية  ، إال أنو ترابط مفيكمي دالليّّ بيف أبنية النص الترابط كاالنسجاـ
( تقكـ فييا ُداللية كبرل متبلحمة األجزاء منسجمة العناصر ييطمؽ عمييا بنية مضمكنية معرفية ")

لبنى النصية األخرل؛ ألف" المفاىيـ قكاميا مركز المفاىيـ بدكر المركز الذم تتفرع عنو، كترتبط بو ا
في مساحة معمكمات ينتظـ حكليا أكثر المككنات التي يتضمنيا  CONTROL CENTERضبط 

يمكف استعادتو، أك  COGNITIVE CONTENT( الذم يمكف تعريفو بأنو" محتكنل مدرؾ ِالمفيـك ")
فيي حمقات  RELATIONSأما العبلقات تنشيطو بدرجات متفاكتة مف الكحدة كاالتساؽ في العقؿ،ك 

االتصاؿ بيف المفاىيـ، كتحمؿ كؿ حمقة اتصاؿو نكعنا مف التعييف لممفيكـ الذم ترتبط بو بأف تحمؿ 
  َ(  ّ) عميو كصفنا أك حكمنا، أك تحدد لو ىيئة أك شكبلن "

النص  كتحديد المفيكـ كما يرتبط بو مف العبلقات عمى ىذا النحك يشير إلى عدـ تعمؽ حبؾ 
نما يتعمؽ " بعبلقات داللية بالنصبالكسائؿ النحكية التي تؤدم كظيفتيا النصية في ظاىر  راجماتية ، كا 

( التي ينتجيا المرًسؿ ، كيحرص مف خبلليا عمى بعث المضاميف الداللية ، ْ)بيف األحداث الكبلمية "
رساليا إلى المتمقي ، كمف ثمة فيي مضاميف معرفية " مككنة مف حاال ( مترابطة ٓت معمكمية " )كا 

تحقؽ خاصية االستمرار في عالـ النص مف ناحية ، كمف ناحية أخرل فتف ترابطيا " يمكّْف منًتج 
النص مف تحقيؽ التماسؾ بيف أجزاء البنية النصية عند إنتاجيا كيمٌكف متمقي النص مف فيمو 

ة امتبلؾ " يشترؾ فييا كؿ شركاء ( كمف ثمة يغدك فيـ النص عممئكاستيعابو كتفسيره عند تمقيو " )
ا " ) حيث انتبيت دراسات التمقي إلى أىمية المتمقي في ( ٕالتكاصؿ ، أم : المرًسؿ كالمستقًبؿ أيضن

  َ عممية الخمؽ كاإلبداع 
                                                 

  َ  ُّٕد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة مجمة عبلمات في النقد ػ سابؽ ػ ص  - ُ
  َ  ُّٖركبرت دم بكجراند : النص كالخطاب كاإلجراء ترجمة د/ تماـ حساف ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  ُْٓمجمة فصكؿ ػ سابؽ ػ ص  –سعد مصمكح : نحك أجركمية لمنص الشعرم د/  - ّ
  َ  ُْٕد/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ السابؽ ػ ص  - ْ
  َ  ُْٖركبرت دم بكجراند : النص كالخطاب كاإلجراء ػ السابؽ ػ ص  - ٓ
  َ  ُٕٔ د/ سعيد حسف بحيرم : اتجاىات لغكية معاصرة ػ السابؽ ػ ص - ٔ
    َ  ّٖترجمة د/ سعيد حسف بحيرم ػ سابؽ ػ ص  –كاكر زنياؾ : مدخؿ إلى عمـ النص : مشكبلت بناء النص  - ٕ
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كقد ناؿ التماسؾ النصي أك الحبؾ مف عناية عمماء لغة النص الشيء البلفت لمنظر ؛ لما لو  
( ؛ ألف النص ىك " كحدة داللية ، ُعمـ لغة النص عند كبلكس برينكر)مف دكر محكرمٍّ في مباحث 

( عند ىاليدام كرقية حسف ، كىك تعريؼ يشير إلى " أنو ِليس كحدة الشكؿ ، بؿ كحدة المعنى " )
يجب أكالن فيـ بنية األساس الداللية لمنصكص ، إذا ما أيريد تحديد كميات النصكص كتبعية عناصرىا 

( كيذىب جريماس إلى القكؿ بأنو : ال يككف لممبلمح السطحية ّماسؾ النصي " )بعضيا لبعض كالت
( التي تربط بيف ْإال أىمية ثانكية لتماسؾ النص ، غير أف األساس الحاسـ ىك الظاىرة الداللية " )

كحداتيا أك بنياتيا مجمكعة مف العبلقات الداللية التي انتبو إلييا عمماء النصيات ، كىي عبلقات : 
  َالسببية كالزمنية كاإلبدالية كالمقارنة  

ذا كاف التراث العربي لـ يغفؿ أىمية السبؾ في النص األدبي، فتنو بالمثؿ لـ يغفؿ أىمية   كا 
الحبؾ فيو، فثمة مفاىيـ ببلغية قديمة" دلت عمى ما يدؿ عميو الحبؾ، أك عمى شيء مما يدؿ عميو 

االلتحاـ كالتبلحـ كاالتساؽ كاالئتبلؼ كاالقتراف كاالرتباط كاالتصاؿ كاالمتزاج كاالقتراف كااللتئاـ ك 
( مما يعني أف العرب القدامى قد انتبيكا إلى أىمية حبؾ ٓكالمبلءمة كالمناسبة كالتناسب، كغيرىا ")

النص كتماسكو دالليِّا، مثؿ انتباىتيـ إلى السبؾ المتعمؽ بسطح النص، كىك ما يشير كذلؾ إلى أف 
لبيت في القصيدة القديمة أمر محؿ ردِّ كجدؿ ينتيي إلى قصكر النظرة النقدية التي الحديث عف كحدة ا

   َراحت تربط الحديث عف كحدة البيت بالنقد العربي القديـ 
كربما كاف انتباىيـ لمحبؾ أك التماسؾ الداللي في النص مف قبيؿ اإلشارات العابرة ، إال أنيا 

فر ىذه الظاىرة النصية ، ركل الجاحظ في بيانو قكلة عمر بف إشارات دالة عمى األىمية المنكطة بتك 
 لجأ في حكارية مع شاعر معاصر لو " أنا أشعر منؾ ه قاؿ : كبـ ذاؾ و قاؿ : ألني أقكؿ البيت كأخاه 

ذا كانت األخٌكة كالعمكمة في ىذا النص التراثي دالة عمى أكاصر ٔ)كأنت تقكؿ البيت كابف عمو " ( كا 
التي تربط بيف المسمميف ، فتف في ىاتيف العبلقتيف األسريتيف كذلؾ " إشارة إلى درجة  القربى كالترابط

( ٕمف قكة الترابط الداللي بيف سبلسؿ المنطكقات المتكاليات مما يصير بو النص كيبلِّ مكحدنا داالِّ " )
نص ، فالجاحظ يركم بؿ إننا نجد عند الجاحظ قبؿ الركاية السابقة ما يؤكد فكرة الترابط الداللي في ال

حكارية أخرل بيف عيبيد ا بف سالـ ، كرؤبة بف العجاج ، كيبدك فييا أف المحاكر األكؿ يفضؿ عقبة 
بف رؤبة عمى أبيو رؤبة ، بيد أف ىذا األخير كىك الشاعر المحنؾ يقكؿ ككأنو يثبت ما قاؿ محاكره : " 

( ، ٖجاحظ كممة الًقراف ىذه بالتشابو كالمكافقة )نعـ . إنو ليقكؿ ، كلكف ليس لشعره ًقراف " كقد فسر ال
                                                 

   َ  ِٖترجمة د/ سعيد حسف بحيرم ػ سابؽ ػ ص  –كبلكس برينكر : التحميؿ المغكم لمنص  - ُ
   َ  ّّسعيد حسف بحيرم ػ سابؽ ػ ص ترجمة د/  –ىاينو ماف ك ديتر فييفجر : مدخؿ إلى عمـ لغة النص  - ِ
  َ  ِّالسابؽ ص  - ّ
  َ  ّّالسابؽ ص  - ْ
  َ  ََُد/ محمد العبد : النص كالخطاب كاالتصاؿ ػ سابؽ ػ ص  - ٓ
  َ  َِٔ/ُالجاحظ : البياف كالتبييف ػ سابؽ ػ  - ٔ
  َ  َُِد/ محمد العبد : النص كالخطاب كاالتصاؿ ػ السابؽ ت ص  - ٕ
 َ  َِٔ -َِٓ/ُ: البياف كالتبييف ػ سابؽ ػ  الجاحظ - ٖ
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كلعؿ فكرة الًقراف ىذه قد كانت الدافع كراء استخداـ كممة التقارف لمداللة عمى حبؾ النص عند مترجمىٍي 
  َ(  ُكتاب ركبرت دم بكجراند ، ك دريسمر " مدخؿ عمى عمـ لغة النص " )

، إذ ينصح الشاعر بالحفاظ عمى االتصاؿ  كنجد مثؿ ىذه اإلشارات عند ابف طباطبا في عياره
بيف الدالالت التي ينتجيا نصو بحيث يبدك النص متماسكنا محبككنا ، يقكؿ : " كينبغي لمشاعر أف 
يتأمؿ تأليؼ شعره ، كتنسيؽ أبياتو ، كيقؼ عمى حيسف تجاكرىا أك قبحو ، فيبلئـ بينيا لتنتظـ لو 

يف ما قد ابتدأ كصفو كبيف تمامو فضبلن مف حشك ليس مف معانييا ، كيتصؿ كبلمو فييا ، كال يجعؿ ب
( كالتأليؼ كالتنسيؽ دالتاف تشيراف ِجنس ما ىك فيو ، فينسى السامع المعنى الذم يسكؽ القكؿ إليو " )

تشيراف إلى عممية حبؾ النص كتماسكو دالليِّا ، كىك ما يعني الترابط بيف أبياتو  كأف ليس كؿ بيت 
نما عند كحدة مستقمة عف سابقو كالح قو ، فذلؾ مما يصيب النص بالقبح ليس عند المرًسؿ كحده ، كا 

  َالمتمقي كذلؾ الذم يتكاصؿ مع المرًسؿ كالنص عندما يتكفر في ىذا األخير التأليؼ كالتنسيؽ 
لترابط النص الشعرم رغـ تعدد أغراضو  ىماالقدالنقاد العرب كعمى ىذا النحك كاف إدراؾ 

( كقد ّبينيا جميعنا ، قد تككف كحدة معنكية كما ذىب الدكتكر طو حسيف ) كتنكعيا إذ ثـ كحدة تربط
( كقد تككف غير ذلؾ ، بيد أف النظرة ْتككف كحدة الكزف كالقافية كما ذىب الدكتكر محمد مندكر )

اإلجرائية التي يقكـ بيا عمـ النص تشير إلى تحقؽ ىذه الكحدة مف خبلؿ النظرة الشمكلية التي يعالج 
نص األدبي ، كقد رأينا شيئنا مف ذلؾ في الفصؿ السابؽ حيث السبؾ كالترابط النصي عمى بيا ال

مستكل السطح ، ككذلؾ ما يمكف أف نممحو مف خبلؿ دراسة عالـ النص مف خبلؿ إجراءات عمـ 
النص كمبادئو المتعمقة بالحبؾ أك التماسؾ الداللي ، كذلؾ مف خبلؿ دراسة بعض نصكص الشعراء 

  َكضكع البحث  األربعة م
 

                                                 
1
الييئة المصػرية  – َُِجراند كدريسمر : مدخؿ إلى عمـ لغة النص ترجمة د/ إلياـ أبك غزالة ك عمي خميؿ ص ركبرت دم بك  - 

   َـ  ُٗٗٗالعامة لمكتاب 
2

 َ  ُٓٔابف طباطبا : عيار الشعر ػ سابؽ ػ ص  - 

3
  َالقاىرة   –ـ ُِٖٗدار المعارؼ  -ُّط - ُّ/  ُد/ طو حسيف : حديث األربعاء  - 

4
      َت   َد  –دار نيضة مصر  – ُٖ/ ُد/ محمد مندكر : الشعر المصرم بعد شكقي  - 
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  -المبحث األوؿ : بنية العمّو :
المية أكس ىذه قصيدة يمثؿ فييا الفخر البنية األساسية التي ينطمؽ منيا ، كيفٌرع عنيا بقية 
البنى الداللية األخرل التي يحمؿ كؿ منيا مفيكمنا مركزيِّا يضـ مجمكعة مف العبلقات التي تؤكد كحدة 

ية أخرل ترتبط المفاىيـ التي ترتكز عمييا القصيدة بعبلقات تؤكد في المفيكـ مف ناحية ، كمف ناح
نياية األمر عمى ما في النص مف ترابط داللي ، ال يبدك معو النص مفككنا ، كسكؼ يعرض البحث 

  َ ، يقكؿ أكس عمييا مبادئ الترابط الداللي القصيدة كاممة ، ثـ يجرم
 ػ ٔػ      

 ِه َفتََأمَّالَ َصَحا َقْمُبُو َعْف ُسْكرِ  -ُ
 َوَكاَف َلُو اْلَحْيُف اْلُمتَاُح َحُموَلةً  -ِ

 

ِـّ َعْمٍرو ُمَوكَّالَ    (ُ) َوَكاَف ِبِذْكَرى ُأ
 َوُكؿ  اْمِرٍ  َرْىٌف ِبَما َقْد َتَحمَّالَ 

 

 ػ ٕػ      

ِـّ ِإْف َكاَف َظاِلًما -ّ  َأاَل َأْعِتُب اْبَف اْلَع
ْف َقاَؿ ِلي َماَذا َترَ  -ْ  ى َيْسَتِشيُرِنيَواِ 

 

 َوَأْ ِفُر َعْنُو اْلَجْيَؿ ِإْف َكاَف َأْجَيالَ  
ـ  ِمْخَمَط اأَلْمِر ِمْزَيال  َيِجْدِني اْبَف َع

 

 ػ ٖػ      

ـَ َحْزُمَيا -ٓ ـُ ِبَداِر اْلَحْزـِ َما َدا  ُأِقي
 َوَأْسَتْبِدُؿ اأَلْمَر اْلَقِويَّ ِبَغْيرِهِ  -ٔ

 

 َأْف َأَتَحوَّالَ َوَأْحِر ِإَذا َحاَلْت بِ  
 ِإَذا َعْقُد َمْأُفوِف الرَِّجاِؿ َتَحمَّال

 

 ػ ٗػ      

ٌِ َأْعَدْدُت ِلْمَحْرِب َبْعَدَما -ٕ نِّي اْمُر  َواِ 
َـّ ُرَدْيِني ا َكَأفَّ ُكُعوَبوُ  -ٖ  َأَص
 َعَمْيِو َكِمْصَباِح اْلَعِزيِز َيُشب وُ  -ٗ

 ةٍ َوَأْمَمَس ُصوِلي ا َكِنْيِي َقرَارَ  -َُ
 َكَأفَّ ُقُروَف الشَّْمِس ِعْنَد اْرِتَفاِعَيا -ُُ
َُِىا َوُشَعاُعَيا -ُِ  َتَردََّد ِفيِو َضْو
 َوَأْبَيَض ِىْنِدي ا َكَأفَّ ِ رَاَرهُ  -ُّ
 ِإَذا ُسؿَّ ِمْف َجْفٍف تََأكََّؿ َأْثُرهُ  -ُْ
 َكَأفَّ َمَدبَّ النَّْمِؿ َيتَِّبُع الر َبى -ُٓ

 رََأْيُت َلَيا َناًبا ِمَف الشَّرِّ َأْعَصالَ  
الَ  ا ُمَنصَّ  َنَوى اْلَقْسِب َعرَّاًصا ُمَزج 
 ِلِفْصٍم َوَيْحُشوُه الذ َباَؿ اْلُمَفتَّالَ 

 َنْفَم ِريٍم َفَأْجَفالَ  َأَحسَّ ِبَقاعٍ 
 َوَقْد َصاَدَفْت َطْمًقا ِمَف النَّْجـِ َأْعَزالَ 
 َفَأْحِسْف َوَأْزِيْف ِباْمِرٍ  َأْف َتَسْرَبالَ 
ُِ َبْرٍؽ ِفي َحِبي  َتَكمَّالَ   َتأْلُل

 (ِ)َعَمى ِمْثِؿ ِمْصَحاِة الم َجْيِف تََأك الَ 
 َوَمْدَرَج َذر  َخاَؼ َبْرًدا َفَأْسَيالَ 

                                                 
، كقػػد كردت كممػػة سيػػكره فػػي صػػدر البيػػت األكؿ مضػػمكمة السػػيف ، فػػي حػػيف كردت فػػي منتيػػى  ِٗ – ِٖديػػكاف أكس ص  - ُ

الديكاف ، كالسكر بػالفتح ىػك الغػـ ، كبالضػـ  ِٖ، كىك ما اختاره األصمعي كما في حاشية ص َِْ/ِالطمب البف ميمكف بفتحيا 
ضد اإلفاقة ، الحيف : اليبلؾ ، الحمكؿ : اليكادج ، مخمط : أخالط األمر ، مزيؿ : أميػز بػيف األمػكر ، مػأفكف : ضػعيؼ الػرأم ، 

الرمح ، منٌصؿ : لو نصؿ كىك ًسناف الرمح ، يشػبو : يكقػده   أعصؿ : أعكج ، عٌراص : شديد االضطراب ، مزٌج : لو حديدة أسفؿ
ًفٍصح : يـك ًفطر النصارل ، النٍّْيي : غدير الماء ، األعزؿ : مف منازؿ القمر كسمي بذلؾ ألنو ليس بػيف يديػو شػيء مػف الككاكػب 

  َاة : إناء مف فضة/ قدح  ًغرار : حٌد السيؼ ، حًبٌي : ما ارتفع مف السحاب ، أٍثر السيؼ : جكىره ، مصحاة أك مسح
ذٌر : نمؿ ، أسيؿ : أتى السيؿ ، أيبمي : أم أحػدثؾ عنػو ، منصػؿ : السػيؼ ، مبضػكعة : قػكس مقطكعػة ، الشػظية : الشػقة  - ِ

كالفمقة ، صفكاف : حجر أممس ، عممف : شربت مرة بعد مرة ، ليكم  : ليحقظ ، قركنتو : المقصكد نفسػو ، التبكػؿ : التغػنـ أم أراد 
يعنا أك غينمنا ، ألياب : جمع ًليب كىي الفرجة بيف جبميف ، النيؽ : المشرؼ مػف الجبػؿ ، ميبػؿ : ميػكل كميمػؾ ، أسػباب : جمػع ب

سبب كىك الحبؿ ، معصـ : مشفؽ ، يمظعيا : ييشربيا ، المداكس : جمع مدكس كىك ما يصقؿ بو  السفى : شكؾ البيمى كاحدتو 
الكٌؼ : أٍم مؿء الكٌؼ ، العجس : مكضع كؼ الرامي ، أنػبض القػكس : جػذب كترىػا ، النئػيـ  سفاه ، كتـك : قكس شديدة ، ًطبلع

    َ كاألزمؿ : صكت القكس ، جفير : كنانة السياـ ، الغرائب : شجر تيصنع منو السياـ ، تنطع : تحذؽ كتأنؽ في صنعتو



 

312 

 ِو ِمْف ُمُتوِف ِجاَلِئوِ َعَمى َصْفَحَتيْ  -ُٔ
 َوَمْبُضوَعًة ِمْف رَْأِس َفْرٍع َشِظيَّةً  -ُٕ
 َعَمى َظْيِر َصْفَواٍف َكَأفَّ ُمُتوَنوُ  -ُٖ
ـُ َنْفَسوُ  -ُٗ  ُيِطيُؼ ِبَيا رَاٍع ُيَجشِّ
 َفاَلَقى اْمَرًءا ِمْف َمْيَدَعاَف َوَأْسَمَحتْ  -َِ
 اَفَقاَؿ َلُو َىْؿ َتْذُكَرفَّ ُمَخبِّرً  -ُِ
 َعَمى َخْيِر َما َأْبَصْرَتَيا ِمْف ِبَضاَعةٍ  -ِِ
ـْ َتُكفْ  -ِّ  ُفَوْيَؽ ُجَبْيٍؿ َشاِمِ  الرَّْأِس َل
 َفَأْبَصَر أَْلَياًبا ِمَف الطَّْوِد ُدوَنَيا -ِْ
 َفَأْشَرَط ِفيَيا َنْفَسُو َوْىَو ُمْعِصـٌ  -ِٓ
ْخُر ُكمََّما -ِٔ  َوَقْد َأَكَمْت َأْظَفاَرُه الصَّ
 َفَما زَاَؿ َحتَّى َناَلَيا َوْىَو ُمْعِصـٌ  -ِٕ
 َفَأْقَبَؿ اَل َيْرُجو الَِّتي َصَعَدْت ِبوِ  -ِٖ
ـْ َيَزؿْ  -ِٗ  َفَممَّا َنَجا ِمْف َذِلَؾ اْلَكْرِب َل
 َفَأْنَحى َعَمْيَيا َذاَت َحد  َدَعا َلَيا -َّ
 َعَمى َفِخَذْيِو ِمْف ُبرَاَيِة ُعوِدَىا -ُّ
 َصْفرَاَء اَل الط وُؿ َعاَبَيا َفَجرََّدَىا -ِّ
 َكُتوـٌ ِطاَلُع اْلَكؼِّ اَل ُدوَف َمْمِئَيا -ّّ
 ِإَذا َما َتَعاَطْوَىا َسِمْعَت ِلَصْوِتَيا -ّْ
ْف ُشدَّ ِفيَيا النَّْزُع َأْدَبَرَسْيُمَيا -ّٓ  َواِ 
 َفَممَّا َقَضى ِممَّا ُيِريُد َقَضاَءهُ  -ّٔ
 وٍع َ رَاِئبٍ َوَحْشَو َجِفيٍر ِمْف ُفرُ  -ّٕ
 ُتُخيِّْرَف َأْنَضاًء َوُركِّْبَف َأْنُصالً  -ّٖ
ْنِع ِمْنُيفَّ َفْيَموُ  -ّٗ  َفَممَّا َقَضى ِفي الص 
 َكَساُىفَّ ِمْف ِريٍش َيَماٍف َظَواِىرًا -َْ
 َيُخْرَف ِإَذا ُأْنِفْرَف ِفي َساِقِط النََّدى -ُْ
 َوىُخَواَر اْلَمَطاِفيِؿ اْلُمَممََّعِة الشَّ  -ِْ
 َفَذاَؾ َعتَاِدي ِفي اْلُحُروِب ِإَذا اْلَتظَّتْ  -ّْ
 َوَذِلَؾ ِمْف َجْمِعي َوِباهلِل ِنْمُتوُ  -ْْ

 

 َكَفى ِبالَِّذي ُأْبِمي َوَأْنَعُت ُمْنُصالَ 
 ِبَطْوٍد َترَاُه ِبالسََّحاِب ُمَجمَّالَ 
 ُعِمْمَف ِبُدْىٍف ُيْزِلُؽ اْلُمَتَنزِّالَ 
 ِلُيْكِمَ  ِفيَيا َطْرَفُو ُمتََأمِّالَ 
 َقُروَنُتُو ِباْلَيْأِس ِمْنَيا َفَعجَّالَ 
 َيُدؿ  َعَمى ُ ْنـٍ َوُيْقِصُر ُمْعِمالَ 
 ِلُمْمَتِمٍس َبْيًعا ِبَيا َأْو َتَبك الَ 
 ِلَتْبُمَغُو َحتَّى َتِكؿَّ َوَتْعَمالَ 
 َتَرى َبْيَف رَْأَسْي ُكؿِّ ِنيَقْيِف َمْيِبالَ 
 َوأَْلَقى ِبَأْسَباٍب َلُو َوَتَوكَّالَ 
 َتَعاَيا َعَمْيِو ُطوُؿ َمْرَقى َتَوصَّالَ 
 َعَمى َمْوِطٍف َلْو َزؿَّ َعْنُو َتَفصَّالَ 
َِمَّالَ   َواَل َنْفَسُو ِإالَّ َرَجاًء ُم
 ُيَمظُِّعَيا َماَء المَِّحاِء ِلَتْذُبالَ 
 َرِفيًقا ِبَأْخٍذ ِباْلَمَداِوِس َصْيَقالَ 
 َشِبيُو َسَفى اْلُبْيَمى ِإَذا َما َتَفتَّالَ 
 َواَل ِقَصٌر َأْزَرى ِبَيا َفَتَعطَّالَ 

 َضالَ َواَل َعْجُسَيا َعْف َمْوِضِع اْلَكؼِّ َأفْ 
 ِإَذا َأْنَبُضوا َعْنَيا َنِئيًما َوَأْزَمالَ 
َـّ َأْقَبالَ   ِإَلى ُمْنَتًيى ِمْف َعْجِسَيا ُث
 َوَصمََّبَيا ِحْرًصا َعَمْيَيا َفَأْطَوالَ 
 َتَنطََّع ِفيَيا َصاِنٌع َوَتَنبَّالَ 
  َكَجْمِر اْلَغَضا ِفي َيْوـِ ِريٍم َتَزيَّالَ 

ـْ َيْبَؽ ِإالَّ َأْف تُ   َسفَّ َوُتْصَقالَ َفَم
َِاًما َليَِّف اْلَمسِّ َأْطَحالَ   ُسَخاًما ُل
ْف َكاَف َيْوًما َذا َأَىاِضيَب ُمْخِضالَ   َواِ 
 َوَأْطاَلِئَيا َصاَدْفَف ِعْرَناَف ُمْبِقالَ 
 َوَأْرَدَؼ َبْأٌس ِمْف ُحُروٍب َوَأْعَجالَ 
ْف َتْمَقِني اأَلْعَداُء اَل أُْلَؽ َأْعَزالَ   َواِ 

 

 ػ ٘ػ      

 َوَقْوِمي ِخَياٌر ِمْف ُأَسيَِّد ِشْجَعةٌ  -ْٓ
 َتَرى النَّاِشَ  اْلَمْجُيوَؿ ِمنَّا َكَسيِّدٍ  -ْٔ
 َوَقْد َعِمُموا َأْف َمْف ُيِرْد َذاَؾ ِمْنُيـُ  -ْٕ

 

ـٌ ِإَذا َما اْلَمْوُت َخبَّ َوَىْرَوالَ    ِكرَا
 َتَبْحَبَم ِفي َأْعرَاِضِو َوتََأثَّالَ 

 َيْرَكْب ِمْف ِعَناِني ِمْسَحالَ ِمَف اأَلْمِر 
 

 ػ ٙػ      

 َفِ نِّي رََأْيُت النَّاَس ِإالَّ َأَقمَُّيـْ  -ْٖ
ِـّ ِذي اْلَماِؿ اْلَكِثيِر َيَرْوَنوُ  -ْٗ  َبِني ُأ
ـْ ِلُمِقمِّي اْلَماِؿ َأْواَلُد ِعمَّةٍ  -َٓ  َوُى

 ِخَفاَؼ اْلُعُقوِؿ ُيْكِثُروَف التََّنق ال 
ْف َكاَف َعْبَدا َسيَِّد اأَلْمِر َجْحَفالَ   َواِ 
ْف َكاَف َمْحًضا ِفي اْلُعُموَمِة ُمْخِوالَ   َواِ 
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ـُ اْلَعْيِد ِبالَِّذي -ُٓ  َوَلْيَس َأُخوَؾ الدَّاِئ
 ِكْف َأُخوَؾ النَّاِئي َما ُدْمَت ءِمًناَولَ  -ِٓ

 

 َيُذم َؾ ِإْف َولَّى َوُيْرِضيَؾ ُمْقِبالَ 
 (ُ)اأَلْمُر َأْعَضاَل َوَصاِحُبَؾ اأَلْدَنى ِإَذا 

 

يرتكز ىذا النص حكؿ بنية الفخر بما ىي كاحدة مف أغراض الشعر العربي القديـ الرئيسة 
التي تتسـ بالحضكر الطاغي لؤلنا الشاعرة خاصة أك األنا الجماعية التي تمثميا القبيمة ، ككؿّّ مف 

ف مف الفضائؿ كالسجايا الخاصة التي يرتفع األنا الفردية كاألنا الجماعية تمثيؿ بارز لمتباىي بما تممكا
بيا الشاعر إلى مصاؼ السجايا األسطكرية ، حيث التصكير المصحكب بشيءو مف التعالي ، أك 
التسامي عمى اآلخريف ، كنحف مع نص أكس ىذا نشعر بشيءو مف ىذا التفرد الذم يبدك في سيطرة 

بدك معو الشاعر كأف لـ يكف أحد يشاركو فيما يثبت األنا المفردة بما تممؾ مف التعالي كالتسامي الذم ي
لنفسو مف السجايا ، ككذا كأف قكمنا ال يشارككف قكمو فيما ينسب إلييـ مف تمؾ السجايا ، كمف ثمة آثر 
البحث أف يتخذ مف بنية العمٌك مفيكمنا عامِّا تغذيو مجمكعة المفاىيـ األخرل التي يرتكز حكليا النص ، 

اىيـ بمجمكعة مف العبلقات التي تعيف كؿ مفيكـ" ترتبط بو بأف تحمؿ عميو كصفنا ثـ ترتبط ىذه المف
أك حكمنا، أك تحدد لو ىيئة كشكبلن، كقد تتجمى في شكؿ ركابط لغكية كاضحة في ظاىر النص، كما 
تككف أحياننا عبلقات ضمنية يضفييا المتمقي عمى النص، كيستطيع بيا أف يكجد لمنص مغزنل بطريؽ 

( كمف ثـ يتكاصؿ المتمقي مع النص الذم يقرؤه، كيشترؾ في عممية إنتاج الدالالت ِاط ")االستنب
المنكطة بو، كذلؾ ما نممحو في ىذه البداية الغزلية القصيرة التي بدأ بيا الشاعر قصيدتو الفخرية، إذ 

تكر قبالة قد تشير ىذه المقدمة الغزلية إلى ما يعترم الشعراء في مثؿ ىذه المكاقؼ مف ضعؼ أك ف
التغزؿ بالمرأة، كىك ما يتنافى كالفخر المظير لصاحبو في صكرة مف القكة المتعالية، كىذا التقابؿ مما 

طالع فييا األبيات، بيد أنو يراجع ذاتو عندما يدرؾ أف المقدمة المتمقي منذ الكىمة األكلى التي ييمفت 
نما الغزلية لـ تكف إال صكرة مف صكر التعالي النفسي، عندما  يدرؾ أف الشاعر ال يضعؼ أك يميف، كا 

   َفي ىبلكو  يعقد عزمو عمى القطيعة، أك التحمؿ مف ربقة التعمؽ بالمرأة لما بدا لو مف أنيا سبب
كلعؿ البداية الغزلية القصيرة التي يفتتح بيا الشاعر نصو إنما تكم  إلى ىذه الذاتية المسيطرة  

ذه الغزلية حكؿ ذاتو التي يعبر عنيا بضمير الغائب ، ككأنو عمى النص منذ بدء أبياتو ، إذ يدير ى
منذ المحظة األكلى يؤكد عمى تعاليو الذم ال يستدعي منو التعريؼ بنفسو عف طريؽ األنا المتكممة بؿ 

" أك ربما كاف البدء بضمير الغائب إنكارنا لما كاف مف ذات صاحبو التي انساقت كراء  ىوبطريؽ الػ " 
د اليبلؾ يصيبو ، كلكنو أفاؽ ، كصحا مف ذلؾ الذم كاد ييمكو كمف ثـ كاف المفيـك المرأة حتى كا

  المرتبط بيذه البداية الغزلية ىك الصحك : 

ِـّ َعْمٍرو ُمَوكَّالَ   َصَحا َقْمُبُو َعْف ُسْكرِِه َفتََأمَّالَ    َوَكاَف ِبِذْكَرى ُأ
                                                 

ػا ، أطحػؿ : األنضاء : جمع ًنضي كىك السيـ لػـ يبػر ، تزيػؿ : تطػاير ، سػخاـ : ر  - ُ يػش لػٌيف ، لػؤاـ : ريػش يبلئػـ بعضػو بعضن
لػػكف بػػيف الغيبػػرة كالسػػكاد ، يخػػرف : يصػػكتف ، مطافيػػؿ : ذكات أطفػػاؿ ، الشػػكل : األطػػراؼ ، اٍلتٌظػػٍت : اٍلتيبػػٍت ، خػػٌب : أسػػرع فػػي 

ٌيػد ، الًمسػحؿ : حمػار الػكحش ، التنقػؿ : التحػكؿ ،  السػيد الجحفػؿ : الكثيػر األتبػاع ، السير ، األعراض : الماؿ كالثراء ، تأثٌػؿ : تزى
  َالمحض : الخالص النسب ، أعضؿ : اشتٌد  

    ُْٓد/ سعد مصمكح : نحك أجركمية لدراسة النص الشعرم ػ سابؽ ػ ص  - ِ
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 َوَكاَف َلُو اْلَحْيُف اْلُمتَاُح َحُموَلةً 
 

 اْمِرٍ  َرْىٌف ِبَما َقْد َتَحمَّالَ  َوُكؿ  
 

ىك الفكاؽ / السُّكر ،كما بعده ما قبمو فيك النـك أك غياب العقؿ لصحك يستدعي ما قبمو كما بعده ،فكا
ك ،الذم ينتيي عند التأمؿ في حالو ا ىذه الذكرل التي مثمت في رؤيتو لذم شيغؿ فيو بذكرل أْـّ عمرو

ذلؾ العقؿ الذم تمخض عف ىذه المدرؾ لسبيؿ النجاة ،ثـ كاف عقمو كمف المتأممة الداء المييمؾ ،
ك ،قد أشار عميو بأىمالكاقعية التي ختـ بيا البيتيف ،الحكمة  ككؿ مف ية اإلفاقة عف ذكرل أْـّ عمرو

لمنص كىك  مالصحك كالتأمؿ ىك العبلقة الرابطة بيف الداللة المطركحة في البيتيف كبيف المفيكـ المركز 
  َلذم يستدعي مف صاحبو أف يككف عمى درجة مف الصحك كالتأمؿ العقمي العمٌك ا

مثاني ، لـ ترابط داللي بيف البيتيف تحددىما العبلقة السببية ، إذ البيت األكؿ نتيجة طبيعية ثى ك  
ك سببنا في ىبلكو ،ذلؾ أنو لما كاف االنشغاؿ  آثر أف يصحك كيفيؽ مف ىذا االنشغاؿ ، بذكرل أـ عمرو

عبلقة السببية بيف البيتيف تستدعي كصؼ بداية النص األكسي بالجكدة أك بالحسف كما ذا ذىب كىذه ال
( إذ ُ: " كأحسف المبادئ ما تناصر فيو حسف المصراعيف كحسف البيت الثاني " ) حاـز القرطاجني

ظيرنا مف كجدنا العبلقة السببية الرابطة بينيما ، كىي عبلقة تؤكد أف " ليس التناصر في جكىره إال م
    َ(  ِمظاىر االرتباط المضمكني كالشكمي بيف كحدات الفصؿ الكاحد السيما في طميعتو " )

ذا ما انتقمنا إلى البيتيف التالييف كجدناىما يرتكزاف حكؿ مفيـك محدد ىك الرقي العقمي الذم  كا 
 كس : يدفع بصاحبو إلى التغاضي عف المسيء، مع تقديـ المشكرة عندما يطمبيا ، يقكؿ أ

ِـّ ِإْف َكاَف َظاِلًما  َأاَل َأْعِتُب اْبَف اْلَع
ْف َقاَؿ ِلي َماَذا َتَرى َيْسَتِشيُرِني  َواِ 

 

 َوَأْ ِفُر َعْنُو اْلَجْيَؿ ِإْف َكاَف َأْجَيالَ  
ـ  ِمْخَمَط اأَلْمِر ِمْزَيال  َيِجْدِني اْبَف َع

 

قة لضمير األنا عمى النص مما يربطيما شكميِّا فالبيتاف المذاف يمثبلف البداية الحقيقية لمسيطرة المطم
، يضفياف مفيكـ الرقي العقمي العموكدالليِّا مف خبلؿ المرجعية الضميرية بالمفيكـ المركزم لمنص كىك 

كىك الحكـ الذم يمكف أف ييحمؿ عمى بنية العمك، إذ مف سمات الشاعر المتأمؿ صاحب الحكمة أف 
تجاىمو عميو، بؿ مف كماؿ الرقي العقمي ىنا أف يعينو بمشكرتو؛  يغيٌض الطرؼ عٌمف ظممو، كيغفر لو

المفيكـ المحكرم ا الترابط بيف الرقي العقمي، ك كرجاحة عقؿو تميز بينيا، كمع ىذ،لما يتمتع بو مف خبرةو 
لمنص نجد البيتيف يترابطاف عمى مستكل السطح مف خبلؿ التكرار المحض البف العـ، ككجكد أداة 

الدالة عمى التتابع كالتكالي بيف الجمؿ المعطكفة مع االشتراؾ في الحكـ، إلى جانب غمبة  الواوالعطؼ 
ضمير الغائب العائد عمى ابف العـ ست مرات، كىي غمبة ال تغض مف داللة الترابط بيف المفيـك 

لخطاب، ذلؾ الذم ينتجو البيتاف، كعبلقتو الداللية ببنية العمك التي تستدعي غمبة األنا المتعالية عمى ا
  َأف ىذه األنا قد كردت في البيتيف السابقيف خمس مرات، متخمفة مرة كاحدة عف ضمير الغائب 

كمف كماؿ الرقٌي العقمي الذم ينتجو البيتاف السابقاف أف يكصؼ صاحبو بالحـز الذم ال يغض  
نما يشير الحـز إلى قكة الشخصية مع رجاحة ا الظالـمنو العفك عف ابف العـ   كالخبرة :لعقؿ ، كا 

                                                 
  َ  َُّحاـز القرطاجني : منياج البمغاء كسراج األدباء ػ سابؽ ػ ص  - ُ
    َ  ُّٖػ ص  د/ محمد العبد : النص كالخطاب كاالتصاؿ ػ سابؽ - ِ
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ـَ َحْزُمَيا ـُ ِبَداِر اْلَحْزـِ َما َدا  ُأِقي
 َوَأْسَتْبِدُؿ اأَلْمَر اْلَقِويَّ ِبَغْيرِهِ 

 

 َوَأْحِر ِإَذا َحاَلْت ِبَأْف َأَتَحوَّالَ  
 ِإَذا َعْقُد َمْأُفوِف الرَِّجاِؿ َتَحمَّال

 

ط مع المفيكـ السابؽ / الرقي العقمي ، فالحـز ىك المفيكـ الذم ينتجو البيتاف ، كىك منتج عقمي يتراب
الرتباطيما بالكصؼ المحمكؿ عمى بنية العمك ، أما ىذا المفيـك / الحـز ، فتف الشاعر يحمؿ عميو في 
البيتيف ما يحدد لو الييئة أك الشكؿ الذم يككف عميو ، كالييئة أك الشكؿ ىنا ىك التحكؿ ػ الرابط 

ػ الرابط الشكمي ػ كجكدنا كعدمنا ، فاإلقامة بدار الحـز مرتيف بدكاـ الداللي ػ المتعمؽ بالجممة الشرطية 
ىذا الحـز ؛ ألف الشاعر متمتع بصفة الحـز التي تتجمى بكضكح عندما يختفي الحـز مف الدار ، فتنو 
ال يتردد في أف يتحكؿ عنيا ؛ لتحكليا عف الحـز الذم يقتضي أف يككف صاحبو فارسنا ، أك أف يككف 

قارة في الشاعر الفارس ؛ كلذلؾ ندرؾ سر ىذا االنتقاؿ مف الحديث عف الكصؼ بالحـز  الحـز صفة
باعتباره كصفنا محمكالن عمى المفيكـ المحكرم لمنص ، إلى صفة جديدة ىي تجسيد كاقعي لبنية العمك ، 
كتمكـ الصفة ىي صفة الفركسية المصحكبة بعقؿ كاعو مدرؾو لخطكرة الكظيفة المنكطة بو ، كىي 
تحقيؽ النصر لمقكـ عند حدكث الحرب ، كعمى ىذا النحك يمكف تصكر العبلقة بيف المفاىيـ األربعة 
السابقة عمى أنيا عبلقة التضمف ، فالصحك يستدعي الرقي العقمي ، كالرقي العقمي يستدعي بدكره 

سية ، كيمكننا الحـز ، كىذا األخير يعد كاحدنا مف المحتكيات التي يضميا المفيكـ الرابع كىك الفرك 
 كذلؾ ربط ىذه المفاىيـ األربعة بالمفيـك المحكرم لمنص عمى النحك التالي : 

 
فالمفيكـ المحكرم يمثؿ القاعدة التي تنطمؽ منيا ، كترتد إلييا في اآلف عينو المفاىيـ األخرل 

ت جديدة تحمؿ عمى المفيـك عمى أنو عبلقة التضمف ، أك أف ىذه المفاىيـ األربعة تمثؿ عبلقا
المحكرم األكصاؼ التي تستدعييا ، ليككف مف ثـى ترابط داللي بينيا كبينو ، ىذا الترابط الداللي الذم 
ا بيف ىذه المفاىيـ كالعبلقات المعيّْنة ليا داخؿ األبيات التي يمثميا كؿ مفيكـ ، فالمفيـك  نجده أيضن

بلقة التي تمثميا دالة السُّكر التي ترتبط دالليِّا بالصحك عف األكؿ يرتبط بداللة البيتيف مف خبلؿ الع
طريؽ التضاد ، كما يرتبط المفيكـ الثاني / الرقي العقمي ببيتيو بالعبلقة التي يمثميا قكلو : مخمط 
األمر مزيبل كىك يدؿ عمى عبلقة المشكرة التي يبدييا الشاعر البف عمو رغـ ما صدر منو مف خطتو 

، كالمشكرة ترتبط بالمفيكـ / الرقي العقمي عف طريؽ عبلقة االشتماؿ ، كنجد  في حؽ ابف عمو
المفيكـ الثالث / الحـز مرتبطنا بداللة بيتيو عف طريؽ عبلقة التحكؿ مف حاؿ إلى أخرل نتيجة غياب 

يرنا مفيكـ الحـز عف الدار ، كمف ثـ فالعبلقة بيف مفيكـ الحـز كداللة البيتيف ىي عبلقة السببية ، كأخ
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نجد عبلقة الفركسية مرتبطة باألبيات التابعة ليا عف طريؽ عبلقة التبعية كالمزكـ ، إذ مف لكاـز 
  َالفركسية أدكات الحرب 

كلـ تكف ىذه النقمة الطكيمة مف المفاىيـ الثبلثة األكلى إلى المفيكـ الرابع سكل إرىاص بمكاـز 
عمى الخطاب الشعرم بدءنا مف البيت السابع  تمؾ الفركسية ، كىي أدكات الحرب التي أخذت تسيطر

كحتى البيت الرابع كاألربعيف ، كىي سيطرة يمكف لمباحث أف يديرىا حكؿ مفاىيـ داخمية ، حيث تمثؿ 
أداة الحرب المذككرة في النص مفيكمنا يحمؿ عميو الشاعر مجمكعة مف األكصاؼ التي تمثؿ العبلقات 

  َالداللية المرتبطة بذلؾ المفيكـ 
كأكؿ المفاىيـ / أدكات الحرب استعماالن في النص ىك الرمح الذم تكضحو العبلقتاف المتيف 

 يحمميما عميو أكس في قكلو  :
َـّ ُرَدْيِني ا َكَأفَّ ُكُعوَبوُ   َأَص
 َعَمْيِو َكِمْصَباِح اْلَعِزيِز َيُشب و

 

ا ُمَنصَّالَ    َنَوى اْلَقْسِب َعرَّاًصا ُمَزج 
 وُه الذ َباَؿ اْلُمَفتَّالَ ِلِفْصٍم َوَيْحشُ 

 

فأما العبلقة األكلى فيي : الصبلبة التي تكضحيا الدالة : أصـ ، كتشبيو كعكبو في صبلبتيا بصبلبة 
نكل القسب كىك نكع مف التمر اليابس ، كأما العبلقة الثانية فيي الممعاف الذم يدؿ عميو التشبيو 

الرمح كارتفاع شأنو ، كيستدعي في اآلف عينو الحٌدة  بمصباح العزيز ، كىك تشبيو يستدعي نفاسة ىذا
التي تعني نفاذ ضربتو كىك المعنى الذم يؤكده كصؼ الرمح بشدة االضطراب : عٌراص ، مع لكازمو 

  َمف الزُّج كالنصؿ / السناف  
كينتقؿ أكس إلى مفيكـ ثافو كىك الدرع الذم يتخذ عبلقة داللية جديدة ربما كانت مناقضة لما  

تبط بالرمح مف دالالت ، بيد أنيا عبلقة تشير إلى الفخر المرتبط بالزىك عندما يصؼ الدرع ار 
 بالنعكمة كالمبلسة في قكلو :

 َوأْمَمَس ُصوِلي ا َكِنْيِي َقرَاَرةٍ 
 َكَأفَّ ُقُروَف الشَّْمِس ِعْنَد اْرِتَفاِعَيا
َُِىا َوُشَعاُعَيا  َتَردََّد ِفيِو َضْو

 

 ْفَم ِريٍم َفَأْجَفالَ َأَحسَّ ِبَقاٍع نَ  
 َوَقْد َصاَدَفْت َطْمًقا ِمَف النَّْجـِ َأْعَزالَ 
 َفَأْحِسْف َوَأْزِيْف ِباْمِرٍ  َأْف َتَسْرَبالَ 

 

فقد كنَّى بالكصؼ أممس عف المكصكؼ المحذكؼ كىك الدرع ، ثـ شبو ىذا المكصكؼ المحذكؼ بماء 
لؾ بأسمكب التعجب المرتبط بالحسف كالزينة ليذا الغدير في لمعانو عندما تحركو الريح ، ثـ أعقب ذ

الرجؿ المتسربؿ بالدرع ، ككؿ ذلؾ يغذم العبلقة الرابطة بيف المفيكـ الدرع كالكصؼ المسند إليو كىك 
النعكمة كالمبلسة المتيف ترتبطاف بما في مفيكـ البيتيف السابقيف حكؿ الرمح المكصكؼ بالممعاف الذم 

الشيرة التي ترتبط بالمفيكـ المحكرم لمنص كىك العمك عف طريؽ عبلقة  يستدعي شيرة صاحبو ، كىي
  َاالشتماؿ أك التضمف ، إذ يشتمؿ العمك عمى الشيرة المردكفة بالعزة كالحيسف كالزينة 

ثـ ينتقؿ إلى مفيكـو ثالثو ينتمي إلى أدكات الحرب كىك السيؼ الذم يمثؿ أىـ أدكات الحرب  
ة العربية بالبطكالت كاالنتصارات ، كحاز مف اىتماـ العربي المكانة العميا كأشيرىا كارتبط في الذاكر 



 

317 

التي تجسدت في تعدد نكاحي االىتماـ بو مف حيث مادتو كصفاتو كعناية صاحبو بو كحٌدتو كأسماؤه 
( تمؾ النكاحي التي لـ يغفميا أكس في الميتو ىذه ، كما أنو ربط بيف حديثو ُكالصكر التي ريًسمٍت لو )

ف السيؼ كحديثو عف الدرع كالرمح في األبيات السابقة فيك يقكؿ عف السيؼ الذم أعٌده لمحرب إلى ع
 جانب ما أعده ليا مف أدكات أخرل ، كىذا الربط يتجمى قيما أسنده إلى السيؼ مف صفات :

 َوَأْبَيَض ِىْنِدي ا َكَأفَّ ِ رَاَرهُ 
 ِإَذا ُسؿَّ ِمْف َجْفٍف تََأكََّؿ َأْثرُهُ 

َبىَكأَ   فَّ َمَدبَّ النَّْمِؿ َيتَِّبُع الر 
 َعَمى َصْفَحَتْيِو ِمْف ُمُتوِف ِجاَلِئوِ 

 

ُِ َبْرٍؽ ِفي َحِبي  َتَكمَّالَ    َتأْلُل
 َعَمى ِمْثِؿ ِمْصَحاِة الم َجْيِف تََأك الَ 
 َوَمْدَرَج َذر  َخاَؼ َبْرًدا َفَأْسَيالَ 
 الَ َكَفى ِبالَِّذي ُأْبِمي َوَأْنَعُت ُمْنصُ 

 

يستدعي الممعاف الذم عبر عنو بتشبيو غراره كىك حدُّه  الذمألبيض اليندم ا :ىذه الصفات
بتمؤلؤ البرؽ المرتفع مع السحاب المتراكب ، كىك مف شدة الممعاف يكاد يتكىج عندما ييستؿُّ مف غمده 

أثر مدب كأنو الفضة ، كمع الكصؼ بالممعاف يأتي كصفو بالصقؿ المصحكب بتقصيب خفيؼ يشبو 
النمؿ فكؽ الربى ، كنمحظ العبلقة الرابطة بيف ىذه األكصاؼ ، كما سبقيا مف أكصاؼ خاصة بالرمح 

   َكالدرع ، حيث تشترؾ ثبلثتيا في صفة الممعاف ، كمف ثمة فالعبلقة ىي عبلقة الترادؼ  
أدكات  كينتقؿ الشاعر نقمة رابعة ليصؼ أداة جديدة كىي القكس التي يبدك أنيا كانت أكثر 

( فقد تحدث عنيا في ىذه القصيدة حديثنا طكيبلن تتبع مراحؿ صنعيا منذ أف ِ) الحرب ذكرنا في شعره
 كانت غصف شجرة ، حتى استكت قكسنا شديدة األثر في الحرب ، يقكؿ أكس :    

 َوَمْبُضوَعًة ِمْف رَْأِس َفْرٍع َشِظيَّةً  
 َعَمى َظْيِر َصْفَواٍف َكَأفَّ ُمُتوَنوُ 

ـُ َنْفَسوُ ُيطِ   يُؼ ِبَيا رَاٍع ُيَجشِّ
 َفاَلَقى اْمَرًءا ِمْف َمْيَدَعَعاَف َوَأْسَمَحتْ 
 َفَقاَؿ َلُو َىْؿ َتْذُكَرفَّ ُمَخبِّرًا
 َعَمى َخْيِر َما َأْبَصْرَتَيا ِمْف ِبَضاَعةٍ 
ـْ َتُكفْ   ُفَوْيَؽ ُجَبْيٍؿ َشاِمِ  الرَّْأِس َل

 ُدوَنَيا َفَأْبَصَر أَْلَياًبا ِمَف الطَّْودِ 
 َفَأْشَرَط ِفيَيا َنْفَسُو َوْىَو ُمْعِصـٌ 
ْخُر ُكمََّما  َوَقْد َأَكَمْت َأْظَفاَرُه الصَّ
 َفَما زَاَؿ َحتَّى َناَلَيا َوْىَو ُمْعِصـٌ 
 َفَأْقَبَؿ اَل َيْرُجو الَِّتي َصَعَدْت ِبوِ 
ـْ َيَزؿْ   َفَممَّا َنَجا ِمْف َذِلَؾ اْلَكْرِب َل

 ا َذاَت َحد  َدَعا َلَياَفَأْنَحى َعَمْييَ 
 َعَمى َفِخَذْيِو ِمْف ُبرَاَيِة ُعوِدَىا

 ِبَطْوٍد َترَاُه ِبالسََّحاِب ُمَجمَّالَ  
 ُعِمْمَف ِبُدْىٍف ُيْزِلُؽ اْلُمَتَنزِّالَ 
 الَ ِلُيْكِمَ  ِفيَيا َطْرَفُو ُمتََأمِّ 

 َقُروَنُتُو ِباْلَيْأِس ِمْنَيا َفَعجَّالَ 
 َيُدؿ  َعَمى ُ ْنـٍ َوُيْقِصُر ُمْعِمالَ 
 ِلُمْمَتِمٍس َبْيًعا ِبَيا َأْو َتَبك الَ 
 ِلَتْبُمَغُو َحتَّى َتِكؿَّ َوَتْعَمالَ 
 َتَرى َبْيَف رَْأَسْي ُكؿِّ ِنيَقْيِف َمْيِبالَ 
 الَ َوأَْلَقى ِبَأْسَباٍب َلُو َوَتَوكَّ 

 َتَعاَيا َعَمْيِو ُطوُؿ َمْرَقى َتَوصَّالَ 
 َعَمى َمْوِطٍف َلْو َزؿَّ َعْنُو َتَفصَّالَ 
َِمَّالَ   َواَل َنْفَسُو ِإالَّ َرَجاًء ُم
 ُيَمظُِّعَيا َماَء المَِّحاِء ِلَتْذُبالَ 
 َرِفيًقا ِبَأْخٍذ ِباْلَمَداِوِس َصْيَقالَ 
 تَّالَ َشِبيُو َسَفى اْلُبْيَمى ِإَذا َما َتفَ 

                                                 
  َ  ُّّ/ُد/ عمي الجندم : شعر الحرب في العصر الجاىمي ػ سابؽ ػ  - ُ
 َ ُٖد/ سياـ الفريح : أكس بف حجر كمعجمو المغكم ص  - ِ
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 َفَجرََّدَىا َصْفرَاَء اَل الط وُؿ َعاَبَيا
 َكُتوـٌ ِطاَلُع اْلَكؼِّ اَل ُدوَف َمْمِئَيا
 ِإَذا َما َتَعاَطْوَىا َسِمْعَت ِلَصْوِتَيا
ْف ُشدَّ ِفيَيا النَّْزُع َأْدَبَر َسْيُمَيا  َواِ 

 ا َقَضى ِممَّا ُيِريُد َقَضاَءهُ َفَممَّ 
 َوَحْشَو َجِفيٍر ِمْف ُفُروٍع َ رَاِئبٍ 
 ُتُخيِّْرَف َأْنَضاًء َوُركِّْبَف َأْنُصالً 
ْنِع ِمْنُيفَّ َفْيَموُ   َفَممَّا َقَضى ِفي الص 
 َكَساُىفَّ ِمْف ِريٍش َيَماٍف َظَواِىرًا
 َيُخْرَف ِإَذا ُأْنِفْرَف ِفي َساِقِط النََّدى

 َواَر اْلَمَطاِفيِؿ اْلُمَممََّعِة الشََّوىخُ 
 َفَذاَؾ َعتَاِدي ِفي اْلُحُروِب ِإَذا اْلَتظَّتْ 
 َوَذِلَؾ ِمْف َجْمِعي َوِباهلِل ِنْمُتوُ 

 

 َواَل ِقَصٌر َأْزَرى ِبَيا َفَتَعطَّالَ 
 َواَل َعْجُسَيا َعْف َمْوِضِع اْلَكؼِّ َأْفَضالَ 
 ِإَذا َأْنَبُضوا َعْنَيا َنِئيًما َوَأْزَمالَ 
َـّ َأْقَبالَ   ِإَلى ُمْنَتًيى ِمْف َعْجِسَيا ُث
 َوَصمََّبَيا ِحْرًصا َعَمْيَيا َفَأْطَوالَ 

 َوَتَنبَّالَ  َتَنطََّع ِفيَيا َصاِنعٌ 
  َكَجْمِر اْلَغَضا ِفي َيْوـِ ِريٍم َتَزيَّالَ 
ـْ َيْبَؽ ِإالَّ َأْف ُتَسفَّ َوُتْصَقالَ   َفَم
َِاًما َليَِّف اْلَمسِّ َأْطَحالَ   ُسَخاًما ُل
ْف َكاَف َيْوًما َذا َأَىاِضيَب ُمْخِضالَ   َواِ 
 َوَأْطاَلِئَيا َصاَدْفَف ِعْرَناَف ُمْبِقالَ 

 ْأٌس ِمْف ُحُروٍب َوَأْعَجالَ َوَأْرَدَؼ بَ 
ْف َتْمَقِني اأَلْعَداُء اَل أُْلَؽ َأْعَزالَ   َواِ 

 

في ىذا المقطع الطكيؿ مف القصيدة نممح اعتداد أكس بالقكس ، كندرؾ مف ثىـٌ لـ كانت أكثر 
أدكات الحرب ذكرنا في شعره ، ككما نممح عبلقة كصؼ القكس ببنية العمك ، كتبدك ىذه العبلقة في 
المنحى القصصي الذم حمؿ فيو الشاعر عمى القكس مجمكعة مف األكصاؼ المحددة لييئتيا ، كأكليا 
اختياره إياىا مف رأس فرع شجرة فكؽ طكد تتغطى أطرافو بالسحاب في داللة مادية عمى العمٌك ، كىي 

لصبلبة التي داللة ال تختفي معيا داللة األصؿ الذم تنتمي إليو القكس مف حيث الندرة كالجكدة كا
  َتستدعييا دالة الطكد المجمؿ بالسحاب 

كال ينسى الشاعر أمر ىذا الفارس كىك يحاكؿ أف يحصؿ عمى ىذه القكس ، فيتتبع مراحؿ 
الحصكؿ عمييا مذ كانت فرعنا مف شجرة يطكؼ بيا ىذا الراعي الفارس ، مديمنا نظره إياىا ؛ لتككف ما 

غكار الراعي النفسية ، فيك يجشـ نفسو عناء الكصكؿ إلى الفرع يقع عميو اختياره ، ثـ يسبر الشاعر أ
العالي فكؽ الجبؿ الذم يصيب التعب كالرىؽ مف يحاكؿ الكصكؿ إلى قمتو ، إذ ثىـٌ عقبات تعترض 
طريقو منيا عمك الجبؿ ػ بالسحاب تجمبل ػ كمنيا مبلسة متكنو كنعكمتيا التي معيا يكاد مف يرتقيو أف 

ًمٍمفى بدٍىف ييزلؽ المتنزال ػ كمنيا المعاناة المادية التي تعرضت ليا أظفاره  كىك  ينزلؽ ػ كأف متكنو عي
يحاكؿ ارتقاء الجبؿ ، فيتشبث بالصخر ػ أكمت أظفاره الصخر ػ كلكنو بعد طكؿ المعاناة يناؿ طمبتو ػ 

نما يقـك بتيذيبيا صبلحيا ،  فرع الشجرة الذم سيصنع منو قكسو ػ كال يقؼ أمره عند ىذا الحد ، كا  كا 
حتى بدت عمى الييئة التي أرادىا   ليست بالطكيمة أك بالقصيرة فتعاب أك يتعطؿ عمميا  كبرز 

  َصكتيا عند استعماليا ػ نئيـ كأزمؿ ػ كعندما تيجذب بقكة ينطمؽ منيا السيـ محققنا المراد تحقيقو 
الميكنة، ككميا لقد حمؿ عمى القكس مجمكعة مف الصفات ىي: الندرة كالجكدة كالصبلبة ك 

صفات تشترؾ دالليِّا مع المفيكـ الرئيس في النص كىك العمٌك الكاصؼ لمذات الشاعرة صاحبة الصكت 
الكحيد في النص، كألنو فارس، فتف صفات القكس جميعيا تشاركو صفاتو التي أٌدتيا المفاىيـ السابقة 

ـٌ تترابط ىذه الصفات نصيِّا مع ما سبقيا مف مفا   َىيـ جميعيا، كمف ث
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كينتقؿ أكس نقمة أخيرة مع أدكات الحرب ىذه عندما يصؼ السياـ ، كبدىي أنيا ستأخذ مف 
الصفات مثمما أخذت القكس ، فيي : حشك جفير ػ الكنانة ػ كمصنكعة مف شجر مخصكص ، كقد 
تأنؽ صانعيا في صنعتيا ، إذ رٌكب ليا سناننا كأنيا جمر الغضا ، ككساىا بريش ليف يبلئـ بعضو 

ا ، كعندما تخرج مف القكس ييسمع ليا صكت ، كاشتراؾ المفيكميف : القكس كالسيـ في كؿ ىذه ب عضن
الصفات يؤكد عمى العبلقة الرابطة بينيما ، كىي عبلقة التضمف حيث ارتباط الجزء بالكؿ ، ككميا 

   َترتبط بالفارس المثؿ لبنية العمٌك  
ي فيما سبؽ إلى الفخر الجماعي ، حيث يفتخر كفي سياؽ الفخر ينتقؿ الشاعر مف الفخر الذات

 بقكمو جميعيـ في قكلو :
 َوَقْوِمي ِخَياٌر ِمْف ُأَسيَِّد ِشْجَعةٌ 
 َتَرى النَّاِشَ  اْلَمْجُيوَؿ ِمنَّا َكّسيِّدٍ 
 َوَقْد َعِمُموا َأفَّ َمْف ُيِرْد َذاَؾ ِمْنُيـُ 

 

ـٌ ِإَذا َما الَمْوُت َخبَّ َوَىْرَوالَ    ِكرَا
 َم ِفي َأْعرَاِضِو َوتََأثَّالَ َتَبْحبَ 

 ِمَف اأَلْمِر َيْرَكْب ِمْف ِعَناِنَي ِمْسَحال
 

تبدك بنية العمك في ىذه األبيات مف خبلؿ عبلقة الكؿ ػ قكمي ػ بالجزء ػ الناش  ػ كىي عبلقة تؤكد 
نية تبدأ مف الذات التحكؿ الذم انتيجتو األبيات التي بدا فييا الفرد / الشاعر المفتخر بذاتو محكرنا في ب

الفردية منتقمة إلى الذات الجماعية ، ثـ مرتدة إلى الذات الفردية الممسكة بزماـ النص متشحة بسمت 
 الحكمة الداؿ عمى الرقي العقمي الذم بدأ بو النص : 

 َفِ نِّي رََأْيُت النَّاَس ِإالَّ َأَقمَُّيـْ 
ِـّ ِذي اْلَماِؿ اْلَكِثيِر َيَرْوَنوُ   َبِني ُأ

ـْ ِلُمِقؿِّ اْلَماِؿ َأْواَلُد ِعمَّةٍ وَ   ُى
ـُ اْلَعْيِد ِبالَِّذي  َوَلْيَس َأُخوَؾ الدَّاِئ
 َوَلِكْف َأُخوَؾ النَّاِئي َما ُدْمَت ءِمًنا

 

 ِخَفاَؼ اْلُعُيوِد ُيْكِثُروَف التََّنق الَ  
ْف َكاَف َعْبًدا َسيَِّد اأَلْمِر َجْحَفالَ   َواِ 

ْف َكاَف َمْحًضا ِفي ا  ْلُعُموَمِة ُمْخِوالَ َواِ 
 َيُذم َؾ ِإْف َولَّى َوُيْرِضيَؾ ُمْقِبالَ 
 َوَصاِحُبَؾ اأَلْدَنى ِإَذا اأَلْمُر َأْعَضالَ 

 

كعمى ىذا النحك يبدك النص متماسكنا دالليِّا مف خبلؿ العبلقات الرابطة بيف المفاىيـ التي احتكاىا 
 كالمفيـك المحكرم كما يمي ػ 
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 المبحث الثاني : بنية التفرد :
ارتبط التماسؾ النصي في النص الفخرم السابؽ ألكس بمجمكعة مف العبلقات منيا : الترادؼ  

كالسببية ، كالتضمف ، كعبلقة الجزء بالكؿ ، كيمكف أف نرل لبعضو مف ىذه العبلقات حضكرنا في كاحد 
 ( :ُ، يقكؿ زىير )مف النصكص المدحية التي قدميا زىير في ىـر بف سناف 

 ػ ُػ 
ـُ  ـْ َيْعُفَيا اْلِقَد  ِقْؼ ِبالدَِّياِر الَِّتي َل
 اَل الدَّاُر َ يََّرَىا َبْعِدي اأَلِنيُس َوال
 َداٌر أَلْسَماَء ِباْلَغْمَرْيِف َماِثَمةٌ 
 َوَقْد َأرَاَىا َحِديثًا َ ْيَر ُمْقِوَيةٍ 
 َفاَل ُلَكاُف ِإَلى َواِدي اْلِغَماِر َفالَ 

 

 َمى َوَ يََّرَىا اأَلْرَواُح والدَِّيـُ بَ  
 ِبالدَّاِر َلْو َكمََّمْت َذا َحاَجٍة َصَمـُ 
 َكاْلَوْحِي َلْيَس ِبَيا ِمْف َأْىِمَيا َأِرـُ 
 السِّر  ِمْنَيا َفَواِدي اْلَحْفِر َفاْلِيَدـُ 
 َفاَل َشْرِقي  َسْمَمى َفاَل َفْيٌد َفاَل رَِىـُ 

 

 ػ ِػ 
ـْ قَ   ْرَقَرى ِبْرٌؾ ِبَأْيُمِنِيـْ َشطَّْت ِبِي

 َعْوـَ السَِّفيِف َفَممَّا َحاَؿ ُدوَنُيـُ 
ِميُؿ ِبِيـْ   َكَأفَّ َعْيِني َوَقْد َساَؿ السَّ
ٌِ َقِمؽٌ  ُل ِْ  َ ْرٌب َعَمى َبْكَرٍة َأْو ُل
ـْ َيْوـَ َباِب اْلَقْرَيَتْيِف َوَقدْ   َعْيِدي ِبِي
 ةً َفاْسَتْبَدَلْت َبْعَدَنا َدارًا َيَماِنيَّ 

 

ـُ   ـْ ِخَي  َواْلَعاِلَياُت َوَعْف َأْيَسارِِى
 ِفْنُد اْلُقَريَّاِت َفاْلِعْتَكاُف َفاْلَكَرـُ 
ـْ َأَمـُ  ـُ َلْو َأنَُّي  َوَعْبَرٌة َما ُى
ْمِؾ َخاَف ِبِو َربَّاِتِو الن ُظـُ   ِفي السِّ
 زَاَؿ اْلَيَماِليُم ِباْلُفْرَساِف والم ُجـُ 

ـُ َتْرَعى اْلَخِريَؼ َفأَ   ْدَنى َدارَِىا َظِم
 

 ػ ّػ 
 ِإفَّ اْلَبِخيَؿ َمُموـٌ َحْيُث َكاَف َوَلػ
 ُىَو اْلَجَواُد الَِّذي ُيْعِطيَؾ َناِئَموُ 
ْف َأتَاُه َخِميٌؿ َيْوـَ َمْسأََلةٍ   َواِ 
 اْلَقاِئُد اْلَخْيَؿ َمْنُكوًبا َدَواِبُرَىا
 َقْد ُعوِلَيْت َفْيَي َمْرُفوٌع َجواِشُنَيا

 َأْفاَلَءَىا ِفي ُكؿِّ َمْنِزَلةٍ  َتْنِبذُ 

 ػِكفَّ اْلَجَواَد َعَمى ِعالَِّتِو َىِرـُ  
ـُ َأْحَياًنا َفَيظَِّمـُ   َعْفًوا َوُيْظَم

 ٌب َماِلي َواَل َحِرـُ َيُقوُؿ : اَل َ ائِ 
 ِمْنَيا الشَُّنوُف َوِمْنَيا الزَّاِىُؽ الزَِّىـُ 
ـَ ُعوٍج َلْحُمَيا ِزَيـُ   َعَمى َقَواِئ

ـُ   (ِ)َتْنِتُ  َأْعُيَنَيا اْلِعْقَباُف َوالرََّخ

                                                 
، لـ يعفيا : لـ يمح أثرىا ، األركاح : الرياح ، الديـ : المطر الدائـ في سككف ، أىًرـ : أحد ،  ُُّ -ََُزىير ص  شعر - ُ

كية : غير خالية ، الغمريف كالسر كالحفر كاليدـ كلكاف كفيد كرىـ كقرقرل كالعاليات كخيـ كالقريات ، كالعتكاف كالكـر كظًمـ غير مق
: كميا مكاضع ، عـك السفيف : سير السفف في الماء ، السميؿ : اسـ كادو ، ساؿ : سار سيرنا سريعنا ، أمـ : قصدنا غير بعيديف ، 

ًرـ : ممنكع ، الشنكف مف الخيؿ : غرب : دلك عظيـ ، الس مؾ كالنظـ : المراد الخيط تدخؿ فيو حبات المؤلؤ ، اليماليج : اإلبؿ ، حى
مقت مرتفعة طكيمة ، جكاشنيا : صدكرىا ،  بيف السميف كالميزكؿ ، الزًىـ : الكثير الشحـ ، الزاىؽ : اليالبس المد ، عكليت : خي

  َ  رؽقكائـ عكج : ليست بمستقيمة ، زيـ : متف
، تنػتدي : تنتػػزع ، تبمػغ : تمػد ، خمػج : جػػذب ، األجػرة : حبػاؿ مػف جمػػكد كاحػدىا جريػر ، الضػجـ : الميػػؿ ، أفبلءىػا : أكالدىػا  - ِ

ربػػذات : قػػكائـ سػػريعة ، غيػػر فػػائرة : غيػػر منتشػػرة ، الخػػدـ : السػػيكر التػػي تشػػد بيػػا نعػػاؿ اإلبػػؿ ، تحػػذل : تنعػػؿ ، قطػػؼ : جمػػع 
ديو في سيره كيقارب خطكه ، منشزة : مرتفعة ، الحػزاف : جمػع حزيػز كىػك الغمػيظ مػف األرض ، األكػـ : قطكؼ كىك الذم ينفض ي

ما ارتفع مف األرض ، اشترفت : رفعت رؤكسيا ، القبؿ : جمع قببلء كىي التي تنظر بمؤخر عينيػا ، يصػفكف : يميمػكف ، الزجػاج 
األثباج : األكساط ، استمحمكا : أيدرككا ، كحمكا : اشػتٌد غضػبيـ ، يمركنيػا :  : األسٌنة ، الماذٌم : الرماح المينة ، حبيؾ : طرائؽ ،

يحرككنيػػا ، النُّيىػػز : جمػػع نيػػزة كىػػي الغنيمػػة ، تحشػػؾ : تسػػتخرج كتسػػتكفي ، الػػدرات : جمػػع درة كىػػي دفعػػات الجػػرم ، الًجػػذـ : 
ال يػػدخؿ فػػي الميسػػر لبخمػػو ، ىػػارو : ضػػعيؼ ، اليشػػـ : السػػياط ، إمػػة : نعمػػة ، العػػافيف : الفقػػراء ، تػػآكل : ترجػػع ، البػػـر : الػػذم 

  َالسريع اإلنكار  
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 َفْيَي َتَبمَّاُل ِباأَلْعَناِؽ ُيْتِبُعَيا
 َتْخُطو َعَمى َرِبَذاٍت َ ْيِر َفاِئَرةٍ 
 َقْد َأْبَدأْت ُقُطًفا ِفي اْلَمْشِي ُمْنَشَزَة الػ
 َيْيِوي ِبَيا َماِجٌد َسْمٌم َخاَلِئُقوُ 

 َفتْ َصدَّْت ُصُدوًدا َعِف اأَلْشَواِؿ َواْشَترَ 
 َكاُنوا َفِريَقْيِف ُيْصُغوَف الزَِّجاَج َعَمى
 َوءَخِريَف َتَرى اْلَماِذيَّ ُعدََّتُيـْ 
ـْ َيْضِرُبوَف َحِبيَؾ اْلَبْيِض ِإْذ َلِحُقوا  ُى
ـْ َأْمَر الرَِّئيِس َوَقدْ   َيْنُظُر ُفْرَساُنُي
ِقِيـْ  ُِ  َيْمُروَنَيا َساَعًة َمْرًيا ِبَأْس

 َنْت ُكم َيا ُنَيزَاَشد وا َجِميًعا َوَكا
 َيْنزِْعَف ِإمََّة َأْقَواـٍ ِلِذي َكَرـٍ 
 َحتَّى َت َوى ِإَلى اَل َفاِحٍش َبَرـٍ 
ـَ َبْيَنُيـُ  َـّ ُيَسوِّي اْلَقْس ـُ ُث  َيْقِس
َدهُ  َمُو َفْوَؽ َأْقَواـٍ َوَمجَّ  َفضَّ
ْصَياُر اْلُمُموِؾ َوَصْبػ  َقْوُد اْلِجَياِد َواِ 

 َواـٍ َذِوي َحَسبٍ َيْنِزُع ِإمََّة َأقْ 
 َوِمْف َضِريَبِتِو التَّْقَوى َوَيْعِصُموُ 
 ُمَورَُّث اْلَمْجِد اَل َيْغتَاُؿ ِىمََّتوُ 
 َكاْلِيْنُدَواِنيِّ اَل ُيْخِزيَؾ َمْشَيُدهُ 

 

 َخْمُم اأَلِجرَِّة ِفي َأْشَداِقَيا َضَجـُ 
 ُتْحَذى َوُتْعَقُد ِفي َأْرَساِ َيا اْلَخَدـُ 

 تَاِؼ َتْنُكُبَيا اْلِحزَّاُف َواأَلَكـُ َأكْ 
 َحتَّى ِإَذا َما َأَناَخ اْلَقْوـُ َفاْحَتَزُموا
 ُقْباًل َتَقْمَقُؿ ِفي َأْعَناِقَيا اْلِجَذـُ 
 ُقْعِس اْلَكَواِىِؿ ِفي َأْكتَاِفَيا َشَمـُ 
 ِمْف َنْسَم َداُوَد َأْو َما َأْوَرَثْت ِإَرـُ 

 ُتْمِحُموا َوَحُموااَل َيْنُكُصوَف ِإَذا َما اسْ 
 َشدَّ الس ُروَج َعَمى َأْثَباِجَيا اْلُحُزـُ 
 َحتَّى ِإَذا َما َبَدا ِلْمَغاَرِة النََّعـُ 
 َتْحِشُؾ ِدرَّاِتَيا اأَلْرَساُف َواْلِجَذـُ 
 َبْحٍر َيِفيُض َعَمى اْلَغاِفيَف ِإْذ َعِدُموا
 َواَل َشِحيٍم ِإَذا َأْصَحاُبُو َ ِنُموا

 ْلُحْكـِ اَل َىاٍر َواَل َىِشـُ ُمْعَتِدُؿ ا
ْف َكُرُموا ْف َجاُدوا َواِ  ـْ َيَناُلوا َواِ   َما َل
 ػٌر ِفي َمَواِطَف َلْو َكاُنوا ِبَيا َسِئُموا
 ِممَّا تَُيسَُّر َأْحَياًنا َلُو الط َعـُ 
 ِمْف َسيِِّ  اْلَعَثرَاِت اهلُل َوالرَِّحـُ 
َياَسِة اَل َعْجٌز َواَل َسَأـُ   َعِف الرِّ
 َوْسَط الس ُيوِؼ ِإَذا َما ُتْضَرُب اْلُبَيـُ 

 

يرتكز النص حكؿ مفاىيـ ثبلثة أساسية ترتبط فيما بينيا مف خبلؿ العبلقة السببية التي تعني أف 
المفيكـ األكؿ سبب في المفيكـ الثاني ، كالمفيكـ الثاني سبب في المفيكـ الثالث ، كأكؿ ىذه المفاىيـ 

عنو ببنية الجدب كالفقر ، كثانييا بنية االرتحاؿ ، أما المفيـك الثالث ، فيك بنية الثبلثة يمكف التعبير 
المديح التي تشغؿ المساحة الكبرل مف بنية النص ممثمة عصبو ، كمرتدة في اآلف عينو إلى المفيـك 

ىذه األكؿ ، ككأف النص يدكر في دائرة ال يكاد طرفاىا يفترقاف حتى يمتقيا مف جديد ، كيمكف تصكر 
 العبلقة السببية بيف المفاىيـ الثبلثة عمى النحك التالي :

 
 أواًل : بنية الجدب والفقر ) الموحة الطممية (

ـْ َيْعُفَيا اْلِقَدـُ   ِقْؼ ِبالدَِّياِر الَِّتي َل
 اَل الدَّاُر َ يََّرَىا َبْعِدي اأَلِنيُس َوال

 َماِثَمةٌ  َداٌر أَلْسَماَء ِباْلَغْمَرْيفِ 
 َوَقْد َأرَاَىا َحِديثًا َ ْيَر ُمْقِوَيةٍ 
 َفاَل ُلَكاُف ِإَلى َواِدي اْلِغَماِر َفالَ 

 

ـُ   َي  َبَمى َوَ يََّرَىا اأَلْرَواُح والدِّ
 ِبالدَّاِر َلْو َكمََّمْت َذا َحاَجٍة َصَمـُ 
 َكاْلَوْحِي َلْيَس ِبَيا ِمْف َأْىِمَيا َأِرـُ 

 ِدي اْلَحْفِر َفاْلِيَدـُ السِّر  ِمْنَيا َفَوا
 َفاَل َشْرِقي  َسْمَمى َفاَل َفْيٌد َفاَل رَِىـُ 
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يمثؿ المشيد الطممي المكحة األكلى مف النص، حيث تمثؿ البداية التي يبدأ بيا النص، كترتكز ىذه 
 البداية عمى مجمكعة مف المفاىيـ الداخمية التي تربط بينيا عبلقة التقابؿ بيف كؿٍّ مف :

 
كمما يغذم ىذه العبلقة الضدية تدخؿ العبلقة الزمنية في بنية النص، كىي عبلقة ضدية 
ا بيف الزمف الماضي الممتد إلى رقعة الحاضر مف خبلؿ الصيغة الصرفية السـ الفاعؿ الداؿ  أيضن

يا كخفاءىا، كلذلؾ عمى الحضكر/ ماثمة، كمرتدة في بنية العمؽ إلى أنيا الطئة باألرض مما يعني دقت
تدخمت البنية التشبييية لتجسيد معنى الخفاء كالدقة عندما شبييا الشاعر برسكـ الكتاب المسطكر: 
، ثـ يعكد الشاعر فينقض داللة الماضي ىنا بتحكيؿ الخطاب إلى زمف  كالكحي ليس بيا مف أىميا أـر

ية تستدعي النقيض حيث الماضي الحضكر في قكلو: أراىا حديثنا غير مقكية، كىذه الداللة الحضكر 
   َالذم كانت فيو الديار مقكية بعدما ارتحؿ أىميا عنيا بفعؿ األركاح كالديـ 

ذا كاف التقابؿ فيما سبؽ بيف الداللة المطركحة عمى مستكل العمؽ بيف عدـ تغير الديار ك   كا 
تقابؿ آخر بنى عميو الشاعر تغيرىا ، كبيف الداللة الزمنية التي قابمت بيف الماضي كالحاضر ، فثىـٌ 

ىذه البداية الطممية كىك التقابؿ التضمني بيف الكؿ كالجزء ، التقابؿ بيف الديار التي لـ يعفيا القدـ 
كالدار التي لـ يغيرىا األنيس بعده ، كىذا التحكؿ مف الجمع إلى اإلفراد ينتج داللة التخصيص التي 

  َبأسماء  تتأكد بكضكح عندما يقرف ىذه الدار المفردة
كىك ما يرتد فكرة التحكؿ مف الكؿ إلى الفرد ،كىذه التقاببلت الداللية كالزمنية كالتضمنية تغذم 

يز في بنية النص كمو إلى المحكرية التي ارتكز عمييا كىي محكرية المديح المنطمؽ إلى فرد كاحد مم
بارىا لكحة المديح باعت كذلؾ عمى نحك ما سيبدك مف خبلؿ دراسةمف سائر مف يشارككنو الصفات ،

إنما ىك في نياية األمر يؤدم إلييا  سبقيا مف لكحتي الطمؿ كالرحمة ، كماالمكحة المحكرية في النص ،
  َأك يصٌب فييا لما ذكرنا مف كجكد العبلقة السببية الرابطة بيف المفاىيـ / المكحات الثبلث 

 ثانًيا : بنية االرتحاؿ : 
كرة التحكؿ ، فاالرتحاؿ يستدعي حالتيف : األكلى منيما حالة تأتي لكحة الرحمة لتغذم ف 

االستقرار التي يمح الشاعر عمييا: أراىا حديثنا غير مقكية ، إذ جعؿ ىذا الحكـ آخر األحكاـ التي 
ربطيا بالديار بعدما أقٌر مف قبؿ بأف السر في التغير ىك األركاح كالديـ ، كيبدك أف نفي اإلقكاء عف 

ير الحالة الحاضرة التي عمييا كىي ككنيا ماثمة كالكحي ليس بيا مف أىميا أـر ، كبذا الديار لـ يغ
يككف النفي بدافع نفسيٍّ حيث الرغبة الدفينة في أف تظؿ الديار عامرة بأىميا ، كقد ضمت فيما تضـ 

الديار التي دار المرأة التي خصصيا بأسماء ، كأما الحالة الثانية ، فيي حالة االنتقاؿ كاالرتحاؿ عف 
غيرتيا األركاح كالديـ ، كاالرتحاؿ ىنا ىك ارتحاؿ األىؿ جميعيـ عف الديار التي أصابيا الجدب 
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كالفقر بسبب األركاح كالديـ ، كذلؾ عمى غير المعيكد عف األركاح كالديـ التي يفترض فييا اإلزىار 
 بحث عف مرتبع جديد : كاإلنبات ، بيد أنيا كانت مدمرة كأدت إلى العقـ الذم دفع األىؿ لم

ـْ َقْرَقَرى ِبْرٌؾ ِبَأْيُمِنِيـْ   َشطَّْت ِبِي
 َعْوـَ السَِّفيِف َفَممَّا َحاَؿ ُدوَنُيـُ 
ِميُؿ ِبِيـْ   َكَأفَّ َعْيِني َوَقْد َساَؿ السَّ
ٌِ َقِمؽٌ  ُل ِْ  َ ْرٌب َعَمى َبْكَرٍة َأْو ُل
ـْ َيْوـَ َباِب اْلَقْرَيَتْيِف َوَقدْ   َعْيِدي ِبِي

 َتْبَدَلْت َبْعَدَنا َدارًا َيَماِنيَّةً َفاسْ 
 

ـْ ِخَيـُ    َواْلَعاِلَياُت َوَعْف َأْيَسارِِى
 ِفْنُد اْلُقَريَّاِت َفاْلِعْتَكاُف َفاْلَكَرـُ 
ـْ َأَمـُ  ـُ َلْو َأنَُّي  َوَعْبَرٌة َما ُى
ْمِؾ َخاَف ِبِو َربَّاِتِو الن ُظـُ   ِفي السِّ

 ِف والم ُجـُ زَاَؿ اْلَيَماِليُم ِباْلُفْرَسا
ـُ   َتْرَعى اْلَخِريَؼ َفَأْدَنى َدارَِىا َظِم

 

كالبحث عف مرتبع جديد تؤكده فكرة االنتقاؿ عف المكاف الذم يأتي متعددنا في األبيات جميعيا بصكرة 
كاضحة سكاء في كحدة الطمؿ ، أك في كحدة الرحمة بحيث يبدك المكاف المتعدد ىذا صاحب األثر 

اإلنساف / أىؿ أسماء مف تحكؿ كارتحاؿ عف مكاف إلى مكاف آخر " فيـ يتحرككف الفعاؿ فيما أصاب 
 َ(  ُضمف البعد المكاني الذم يحدد مسيرىـ ككجيتيـ " )

ذا كاف التحكؿ قد تـ في الكحدة األكلى مف خبلؿ عبلقة التقابؿ الرابطة بيف دالالتيا السياقية  كا 
دة الثانية / الرحمة قد ارتبط باإلنساف حيث جميع األىؿ ، كارتبط ذلؾ التحكؿ بالمكاف ، فتنو في الكح

الذيف تأثركا بما أصاب المكاف مف جدب كىدـ بفعؿ األركاح كالديـ ، كمف ثمة كاف المكاف في رؤية 
الشاعر ىك السبب في االرتحاؿ ، كلذلؾ أسند فاعمية االرتحاؿ إلى المكاف ال إلى اإلنساف : شطت 

يـ ، أك ربما أراد أف يجعؿ المكاف ىك اآلخذ بيد القكـ لبلرتحاؿ إلى بيـ قرقرل ، ساؿ السميؿ ب
مف الجمع األىؿ إلى  ؿالممدكح الممثؿ لمكحدة الثالثة في بنية النص ، كىنا نممح مف جديد فكرة االنتقا

  َالمفرد / الممدكح ممجأو القكـ كمبلذىـ 
ر أسماء ، أك بيف األىؿ كالممدكح كالتحكؿ مف الجمع إلى المفرد لـ يكف ليتـ بيف الديار كدا 

دكف أف يككف ىذا التحكؿ مف األىؿ إليو ىك / زىير ، إذ عبر عف حالتو النفسية الباكية لمشيد الرحمة 
غرب عمى بكرة ، كجعميـ عىبرة لو كسببنا في بكائو : كعبرةه ما  ََََبتشبيو عينو بالدلك : كأف عيني 

اكية ؛ ألنو جزء منيـ ، كما أف دار أسماء جزء مف ديارىـ ، ىـ ، فيك متأثر بيـ ، يتبعيـ عينو الب
ككؿ ذلؾ يعني التحاـ الجزء بالكؿ كتكحدىما ، كذلؾ ما يكثؽ العبلقة بيف المفاىيـ الثبلثة التي 

 اشتممت عمييا الكحدتاف األكلياف كىي :
  َػ الديار المأزكمة بفعؿ األركاح كالديـ  ُ  
  َبالديار مف الجدب كالفقر ػ األىؿ المأزكمكف لما حؿ ِ  
  َػ الشاعر المأزـك لما حؿ بالديار كبارتحاؿ األىؿ في اآلف عينو ّ  

                                                 
1

  ُٗد/ فايز القرعاف : تقنيات الخطاب الببلغي : دراسة نصية ػ سابؽ ػ ص  - 



 

314 

 ثالثًا : لوحة المديم :
إف ىذا التحكؿ مف الجمع إلى اإلفراد عمى مستكل المكاف كاإلنساف ىك الرابط بيف لكحتٍي :  

المتفردة بمجمكعة مف الصفات/المفاىيـ  الطمؿ كالرحمة ، كبيف لكحة المديح التي يخمصيا زىير لمذات
ا بالممدكح عمى النحك التالي : ا خاصِّ  النصية التي جعمت منيا نمكذجن

 ػ التفرد بالجود :  ٔ
 ِإفَّ اْلَبِخيَؿ َمُموـٌ َحْيُث َكاَف َولػ
 ُىَو اْلَجَواُد الَِّذي ُيْعِطيَؾ َناِئَموُ 
ْف َأتَاُه َخِميٌؿ َيْوـَ َمْسأََلةٍ   َواِ 

 

 فَّ اْلَجَواَد َعَمى ِعالَِّتِو َىِرـُ ػكِ  
ـُ َأْحَياًنا َفَيظَِّمـُ   َعْفًوا َوُيْظَم
 َيُقوُؿ اَل َ اِئٌب َماِلي َواَل َحِرـُ 

 

فيك يضع مفيكمنا محددا ىك الجكد ، كيحمؿ عميو العبلقات الكصفية التي تحدد ىيئة الممدكح 
فس / عفكنا ، كمف شيمو العفك عمف ظممو / بالجكد كىك ىـر بف سناف الذم : يقدـ نائمو عف طيب ن

كيظمـ أحياننا فيظمـ ، في صكرة تبيف أسمى معاني الكـر كالجكد ، كىك ال يرد سائمو أبدنا كال يتعمؿ 
بغيبة الماؿ أك حرمتو عمى السائؿ ، كلف تتأكد دالالت الجكد ىذه إال باستدعاء النقيض كىك البخؿ 

ا مف خبلؿ المركب االسمي الداؿ عمى الثبات ، كالمؤكد في اآلف الذم حكـ عميو الشاعر حكمنا مطمقن 
عينو بدالة التككيد : إف البخيؿ ممكـ حيث كاف ، كلعؿ ليذا المدخؿ لمكحة المدحية ما يسكغو دالليِّا 

   َمف خبلؿ العبلقة النصية القائمة عمى التقابؿ بيف البخؿ كالجكد الذم يمثمو ىـر بف سناف 
الثبلثة تمثؿ البداية التي بدأ بيا زىير كحدة المديح ، كمف ثمة يمكف لمباحث إف ىذه األبيات 

التماس الرابط النصي بينيا ، كاألبيات السابقة التي مثمت كحدتٍي الطمؿ كالرحمة ، كالكحدات الثبلث 
مة في تمثيؿ نصي لعبلقة التقابؿ بيف البخؿ الذم يمكف رده إلى الكحدة األكلى ، كربطو بالطبيعة الماث

األركاح كالديـ المتيف تممكاف كؿ مقكمات الجكد، كلكنيا مقكمات ترتد عمى غير المعيكد إلى نقمة 
مستطيرة تتسبب في االرتحاؿ عف المكاف ، كمف ثمة تغدك ىذه األركاح كالديـ عامؿ بخؿ يستدعي 

 مى النحك التالي : نقيضو كىك الجكد ، كيمكف التماس الركابط النصية بيف مفاىيـ الكحدات الثبلثة ع

 
 

األكلى الممثمة لمكحدات  ةفالمبلحظ أف العبلقة السببية ىي المسيطرة عمى المحاكر الثبلث
النصية ، فاألركاح كالديـ لقكتيا كشدتيا التدميرية ترتب عمييا الجدب كالفقر ، كىذا تسبب في ارتحاؿ 

ىذا المرتبع في رؤية الشاعر سكل اإلنساف المتميز بكؿ األىؿ باحثيف عف مرتبع جديد ، كلـ يكف 
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سمات الكـر كالنجابة كىك الجكاد ىـر الذم يبدك ككأنو الخير المنتظر لؤلىؿ الذيف أصابتيـ نكبة 
األركاح كالديـ ؛ كلذلؾ كانت بداية المكحة الثالثة محتكية عمى عبلقة التقابؿ بيف البخؿ المذمكـ كالممـك 

يـك الذم تمثمو األركاح كالديـ في المكحة األكلى ، إذ المنتظر منيا أف تجكد عمى مطمقنا كىك المف
المكاف كأىمو بالخير المأمكؿ منيا ، كلكنيا تمنع ىذا الخير ، بؿ كتحكلو إلى نقمة ، كبيف الجكاد الذم 

، كىذا التخصيص يترابط دالليِّا مع المفيكـ المحكرم لمنص كىك التفرد ، كذ لؾ ما يؤكده يختٌص بو ىـر
التي تشير إلى  لكفزىير في البيت األكؿ مف لكحة المديح مف خبلؿ استخدامو دالة االستدراؾ 

ا لمداللة السابقة التي أنتجيا الحكـ المطمؽ عمى البخيؿ بأنو  استدراؾ الشاعر داللة جديدة مغايرة تمامن
  َممكـ في أٌم زماف أك مكاف  

 ػ التفرد في القيادة  : ٕ
مؽ التفرد ىذا يحمؿ الشاعر عمى ممدكحو/ىـر بف سناف مجمكعة مف الصفات كمف منط

األخرل التي تجعؿ منو بطبلن اجتماعيِّا ، أك فارس المجتمع الذم يخكض الحركب لرفعة شأف ىذا 
المجتمع ، كأكؿ سمات ىذه البطكلة أك الفركسية القيادة الدائمة لمخيؿ في إشارة مباشرة إلى الحرب 

ىذا البطؿ دكنما أف يصيبو الكمؿ كالممؿ ، فيي يصيبيا الرىؽ مف كثرة السير كديمكمتو   التي يخكضيا
 كىك ال يصاب بمثؿ ذلؾ ، يقكؿ زىير :

 اْلَقاِئُد اْلَخْيَؿ َمْنُكوًبا َدَواِبُرَىا
 َقْد ُعوِلَيْت َفْيَي َمْرُفوٌع َجواِشُنَيا
 َتْنِبُذ َأْفاَلَءَىا ِفي ُكؿِّ َمْنِزَلةٍ 

 َتَبمَّاُل ِباأَلْعَناِؽ ُيْتِبُعَياَفْيَي 
 َتْخُطو َعَمى َرِبَذاٍت َ ْيِر َفاِئرَةٍ 
 َقْد َأْبَدأْت ُقُطًفا ِفي اْلَمْشِي ُمْنَشَزَة الػ
 َيْيِوي ِبَيا َماِجٌد َسْمٌم َخاَلِئُقوُ 
 َصدَّْت ُصُدوًدا َعِف اأَلْشَواِؿ َواْشَتَرَفتْ 

 

 ُؽ الزَِّىـُ ِمْنَيا الشَُّنوُف َوِمْنَيا الزَّاىِ  
ـَ ُعوٍج َلْحُمَيا ِزَيـُ   َعَمى َقَواِئ
ـُ   َتْنِتُ  َأْعُيَنَيا اْلِعْقَباُف َوالرََّخ
 َخْمُم اأَلِجرَِّة ِفي َأْشَداِقَيا َضَجـُ 
 ُتْحَذى َوُتْعَقُد ِفي َأْرَساِ َيا اْلَخَدـُ 
 َأْكتَاِؼ َتْنُكُبَيا اْلِحزَّاُف َواأَلَكـُ 

 َخ اْلَقْوـُ َفاْحَتَزُمواَحتَّى ِإَذا َما َأَنا
 ُقْباًل َتَقْمَقُؿ ِفي َأْعَناِقَيا اْلِجَذـُ 

 

فيك يعطينا مفيكميف رئيسيف تتمركز حكليما ىذه األبيات ، أكليما : القائد ، كثانييما الخيؿ ، 
ف كاف التركيز عمى المفيـك  كيحمؿ عمييما مجمكعة مف األكصاؼ المحددة لطبيعة كؿٍّ منيما ، كا 

ي كىك الخيؿ ، بيد أف طبيعة العبلقة الرابطة بيف المفيكميف تحيؿ إلى تكحد المساحة النصية الثان
الممنكحة لكؿ منيما ، فقد أعطى المفيكـ األكؿ : القائد كصفيف ىما : ماجد ، سمح خبلئقو ، 

ر عمى كالكصؼ األكؿ منيما مرتبط بالمفيكـ ترابطنا سببيِّا ، إذ المنتظر في القائد أف يحقؽ النص
األعداء ، كالنصر مجد ، كمف ثمة كاف المجد نتيجة طبيعية لمقيادة البطكلية التي ربطيا الشاعر 
بالخيؿ ، كلـ يربطيا بالفرساف / الجنكد ، بينما يرتبط الكصؼ الثاني بمفيكـ القائد ارتباطنا تبلزميِّا 

عف الظالـ في بداية أبيات  يؤكده الكصؼ بالجكاد الذم ال يمنع عطاءه عف السائؿ ، ككصفو بالعفك
  َلكحة المديح  
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كأما المفيكـ الثاني / الخيؿ ، فقد حمؿ عميو صفات : القدرة عمى السير المتكاصؿ الذم 
تتآكؿ معو حكافرىا / منككبنا دكابرىا ، القكة الجسدية / منيا الشنكف كمنيا الزاىؽ الزىـ ، الطكؿ مع 

شنيا ، السرعة مع الدأب في السير / تخطك عمى ربذات ، ارتفاع الصدر / قد عكليت فيي مرفكع جكا
  َكليا قكائـ عكج ، كذلؾ آكد في سرعتيا  

يذه بكلعؿ ىذه الصفات جميعيا مما يرتبط تبلزميِّا بمفيكـ القائد ، إذ كمما كانت الخيؿ متمتعة 
الخيؿ ، كليككف الصفات كاف مف البلـز أف يككف مف يقكدىا متمتعنا بالصفات نفسيا ، ليكاكب حركة 

جديرنا بالكصؼ : القائد الخيؿ ، كلعؿ في اتصافو بمثؿ الصفات المقترنة بالخيؿ مما يصيب األعداء 
  َبالرىبة كالخكؼ منو ، كالفرار مف أمامو عند المقاء ، كمف ثىَـّ يتحقؽ النصر / المجد ، ألنو ماجد  

ذا ما حاكؿ البحث كشؼ العبلقة بيف ىذيف المفيكميف : ا لقيادة ، الخيؿ، كبيف المفيكـ الذم كا 
صٌدر بو لكحة المديح كىك الكـر كالجكد، لكجدنا ثمة ترابطنا نصيِّا بيف القيادة كالجكد، ذلؾ أننا رأينا 
الجكد نتيجة طبيعية لمرحمة التي قاـ بيا األىؿ، كىي ما تعني أف القكـ البد أف يدخمكا في حماه 

/ قيادتو، كعمى ذلؾ فالعبلقة بيف القيادة ك الجكد عبلقة تبلزمية كرعايتو، كمف ثمة يككنكف تحت إمرتو
ا، كما أف بيف الخيؿ كبيف الجكد عبلقة اشتراؾ داللي، إذ تشتركاف معنا في معنى الخير، فالجكد  أيضن
خير يسبغو الجكاد عمى طالبي العطاء، كالخيؿ المنتصرة في الحرب حائزة لمغانميا كغنائميا مما يعكد 

مى المحاربيف المنضكيف تحت لكاء ىذا القائد الماجد السمح الخميقة الذم يحارب حربنا مقدسة بالخير ع
ال يمكف البخؿ فييا بالنفس، كذلؾ مف آيات فارس المجتمع أك بطمو الذم يسير بالخيؿ سيرنا شديدنا 

بأمره،  حتى يصؿ إلى أرض العدك، فيحـز أمر جنده لمقتاؿ/ ينظر فرسانيا أمر الرئيس ، فيصدعكف
 كيييئكف األسنة لمطعف/ يصغكف الزّْجاج ، كيمبسكف الدركع القكية النسج / ترل الماذٌم عدتيـ : 

 َكاُنوا َفِريَقْيِف ُيْصُغوَف الزَِّجاَج َعَمى
 َوءَخِريَف َتَرى اْلَماِذيَّ ُعدََّتُيـْ 
ـْ َيْضِرُبوَف َحِبيَؾ اْلَبْيِض ِإْذ َلِحُقوا  ُى

 َأْمَر الرَِّئيِس َوَقدْ  َيْنُظُر ُفْرَساُنُيـْ 
ِقِيـْ  ُِ  َيْمُروَنَيا َساَعًة َمْرًيا ِبَأْس
 َشد وا َجِميًعا َوَكاَنْت ُكم َيا ُنَيزَا

 

 ُقْعِس اْلَكَواِىِؿ ِفي َأْكتَاِفَيا َشَمـُ  
 ِمْف َنْسَم َداُوَد َأْو َما َأْوَرَثْت ِإَرـُ 
 اَل َيْنُكُصوَف ِإَذا َما اْسُتْمِحُموا َوَحُموا
 َشدَّ الس ُروَج َعَمى َأْثَباِجَيا اْلُحُزـُ 
 َحتَّى ِإَذا َما َبَدا ِلْمَغاَرِة النََّعـُ 
 َتْحِشُؾ ِدرَّاِتَيا اأَلْرَساُف َواْلِجَذـُ 

 

كألنو جكاد متفرد بجكده ، كقائد يجمع بيف الحـز الجمد ، كماجد سمح الخبلئؽ ، فتف حربو لـ 
نما ىي حرب شريفة ذات أىداؼو سامية ، حرب مف شأنيا أف  تكف لمغزك كاالعتداء عمى اآلخريف ، كا 

تحدث التكافؿ االجتماعي ، إذ يأخذ مف األغنياء الممتنعيف عف بذؿ أمكاليـ إلى المحتاجيف العافيف ، 
 فيردىا عمى ىؤالء المحتاجيف في قسمة عادلة تضيؼ إلى القيادة صفات جديدة تمثميا األبيات التالية :

 ِإمََّة َأْقَواـٍ ِلِذي َكَرـٍ َيْنزِْعَف 
 َحتَّى َت َوى ِإَلى اَل َفاِحٍش َبَرـٍ 
ـَ َبْيَنُيـُ  َـّ ُيَسوِّي اْلَقْس ـُ ُث  َيْقِس

 

 َبْحٍر َيِفيُض َعَمى اْلَعاِفيَف ِإْذ َعِدُموا 
 َواَل َشِحيٍم ِإَذا َأْصَحاُبُو َ ِنُموا
 ُمْعَتِدُؿ اْلُحْكـِ اَل َىاٍر َواَل َىِشـُ 
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ات التي حمميا الشاعر ىنا عمى الممدكح القائد ىي : ذك كـر يفيض عمى العافيف فالصف
عندما يصؿ بيـ الحاؿ إلى لحظة العيدـ ، ليس بفاحش أك شحيح ، يكزع العطايا بالعدؿ ، معتدؿ 
الحكـ ليس بجائر فيو ، ليس بضعيؼ ، كليس بسريع اإلنكار لفضؿ اآلخريف ، أك لما يحتاجكنو ككميا 

شؼ عف نمكذج إنساني متفرد ، نمكذج يمثؿ المبلذ كالممجأ الذم يفيء إليو القـك كقد صفات تك
ضربت األركاح كالديـ ديارىـ ، كأحالتيا أطبلالن كرسكمنا بالية يعميا الفقر كالجدب ، كمف ثمة كانت 

  َالرحمة إليو طبيعية ، ككانت العبلقة بيف الكحدات الثبلثة ىي العبلقة السببية 
نما ىك كيبدك أ ف ما يتمتع بو الممدكح مف صفات ليس بمقصكر عمى الصفات السابقة ، كا 

يتمتع بمجمكعة أخرل مف الصفات جعمت الناس يفضمكنو ، منيا : قيادة الخيؿ كركبانيا كما تستدعيو 
مف الحركب ، التي يبدك فييا صابرنا جمدنا شجاعنا ، كمنيا النسب العالي الذم يبدك في نزكعو إلى 

رة الممكؾ ، كمبلقاة أصحاب الحسب العالي كالشرؼ الرفيع عند القتاؿ ، كمع كؿ ىذه الصفات مصاى
، فتنو يتمتع بالتقكل ، كيكقف بأف ما يمنعو مف العثرات كالزالت ىك ا ، ككذلؾ ذكك رحمو ، كلو مجد 

 نٌي : مكرَّث ، كىمة عالية صاحبة فضؿ كرياسة كمضاء كحـز في األمكر كأنو السيؼ اليندكا
َدهُ  َمُو َفْوَؽ َأْقَواـٍ َوَمجَّ  َفضَّ
ْصَياُر اْلُمُموِؾ َوَصْبػ  َقْوُد اْلِجَياِد َواِ 
 َيْنِزُع ِإمََّة َأْقَواـٍ َذِوي َحَسبٍ 
 َوِمْف َضِريَبِتِو التَّْقَوى َوَيْعِصُموُ 
 ُمَورَُّث اْلَمْجِد اَل َيْغتَاُؿ ِىمََّتوُ 

 َمْشَيُدهُ َكاْلِيْنُدَواِنيِّ اَل ُيْخِزيَؾ 
 

ْف َكُرُموا  ْف َجاُدوا َواِ  ـْ َيَناُلوا َواِ  َما َل ُُ 
 ػٌر ِفي َمَواِطَف َلْو َكاُنوا ِبَيا َسِئُموا
 ِممَّا ُتَيسَُّر َأْحَياًنا َلُو الط َعـُ 
 ِمْف َسيِِّ  اْلَعَثرَاِت اهلُل َوالرَِّحـُ 
ـُ  َياَسِة اَل َعْجٌز َواَل َسَأ  َعِف الرِّ

ـُ  َوْسَط الس ُيوؼِ   ِإَذا َما ُتْضَرُب اْلُبَي
 

كلعمنا ندرؾ قيمة التشبيو الذم ختـ بو زىير النص ، كعبلقتو بما سبقو مف أبيات في كحدة 
المدح مف ناحية ، كفي أبيات الكحدتيف السابقتيف مف ناحية أخرل ، فالسيؼ اليندكاني ذك مضاء 

ىك جالب لمخير الذم يبحث عنو العافكف كقطع ، ككذا الممدكح القائد ذك حـز كمضاء في األمكر ، ك 
الذيف أصابتيـ األركاح كالديـ بالفقر كالجدب ، كمف ثىـٌ تترابط الكحدات النصية الثبلثة مف خبلؿ ما 
حممو الشاعر عمى الممدكح مف الصفات المتعددة ، كيمكف تصكر الركابط النصية بيف الكحدات 

 الثبلث عمى النحك التالي  :
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ا إنسانيِّا مأمكالن ليؤالء  لقد قدـ زىير لممدكحو مجمكعة مف الصفات التي تجعؿ منو نمكذجن
القكـ الذيف كجييـ زىير ػ شعريِّا ػ إليو بعدما ضاقت بيـ السبؿ ، كضربت بيـ األركاح كالديـ خارج 

د الذم يعكضيـ عما أرضيـ كديارىـ التي صارت أطبلالن ، كأثرنا بعد عيف ، كمف ىذه الصفات : الجك 
افتقدكه مف ماؿو كطعاـ كثيابو كغيرىا ، كمنيا : سماحة خمؽ تحسف استقباليـ ، كال تعبس في كجكىيـ 
، مما ييشعرىـ بعدـ الفقد ، أك بأنيـ ما يزالكف في ديارىـ المنككبة ، كمنيا طيب األصؿ الذم ال يدفع 

نيا : القيادة الحازمة المتمتعة بكؿ معاني القكة صاحبو إلى التنكر لؤلىؿ ، أك لممحتاجيف العافيف ، كم
كالشجاعة التي تعني أنو يمثؿ بالنسبة إلييـ الحصف الحصيف كالممجأ أك المبلذ اآلًمف يرتحمكف إليو 
عندما تضرب بيـ األحداث الككنية ، أك مصائب الزمف ، كمنيا : العدؿ الذم يشير إلى عدالة قسمتو 

ءكا إلى رحابو ، فضبل عف العدالة التي يمارسيا بيف جنكده ، كمنيا الحـز الغنائـ بيف األىؿ الذيف فا
  َالذم يستدعي اتصاؼ قراراتو بالصكاب كالبعد عف الطيش أك الحمؽ 

كمف خبلؿ ذلؾ كمو يمكف أف ندرؾ أف لكحة المدح ىذه تؤكد عمى " كجكد صفات كماؿو أك  
دـ مف حيث كصؼ الممدكح في صكرة إنسانية صكرة إنسانية قادرة عمى مكاجية نكاحي النقص كالي

مثالية ، كىذا ما يمكنو مف مكاجية عكامؿ اليدـ ، بؿ مف أف يقـك بما يشبو رأب الصدع في مكاجية 
( تمؾ الفكضى التي نتجت عند زىير في األركاح ُالعكامؿ السمبية المسببة لمفكضى في الككف " )

بيد أنيا تتحكؿ إلى كمزو لممكت ، كنذير خراب ؛ كلذلؾ آثر  كالديـ التي ينتظر منيا الماء رمز الحياة ،
الشاعر أف يقؼ ممدكحو في كجو مثؿ ىذه الفكضى بكصفو مف جنس ما تشير إليو الديـ بأنو بحر 

   َيفيض عمى العافيف إذ عدمكا 
ا ندرؾ حقيقة الترابط النصي بيف كحدتٍي : الطمؿ كالرحمة كبيف الكحدة الثالثة كى ي كبذلؾ أيضن

كحدة المدح ؛ ألنو كما سبؽ كانت الصفات الكمالية التي حمميا الشاعر عمى ممدكحو كثيقة الصمة 
  َبما حٌؿ بالقكـ ، كبدفعيـ إلى االرتحاؿ 

 

                                                 
  َ  ِِد/ حسنة عبد السميع : أنماط المديح في الشعر الجاىمي : دراسة فنية ػ سابؽ ػ ص  -ُ 
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 المبحث الثالث : بنية المفارقة
تمثؿ فائية كعب في بكاء الشباب صرخة شاعرية عمى ىذا الشباب المفارؽ الذم ترؾ آثاره  

عبلقة مع زكجتو التي يبدك أنيا كانت عمى غير كفاؽ معو ، ككاف كبر سنو ذا أثر في كاضحة عمى ال
سكء العبلقة ىذه بيد أنو لـ يشأ أف يفارقيا المفارقة البائنة لمجمكعة مف العكامؿ التي أشار إلييا في 

 امرأتو : ثنايا النص ، كآثر أف يفارؽ مفارقة شعرية لعميا تبعده عف ىذا الجك المتكتر بينو كبيف 
 ػ ٔػ 
 َباَف الشََّباُب َوَأْمَسى الشَّْيُب َقْد َأِزَفا
 َعاَد السََّواُد َبَياًضا ِفي َمَفاِرِقوِ 
 ِفي ُكؿِّ َيْوـٍ َأَرى ِمْنُو ُمَبيَِّنةً 
 َلْيَت الشََّباَب َحِميٌؼ اَل ُيزَاِيُمَنا
ْت َمَساِئُحَيا  َما َشر َىا َبْعَدَما اْبَيضَّ

 َذَنْت ِبْكرًا َلُقْمُت َلَياَلْو َأنََّيا ء
 َلْواَل َبُنوَىا َوَقْوُؿ النَّاِس َما ُعِطَفتْ 
ْف َجاَمْمُت ُمْضَطِغًنا  َفَمْف َأزَاَؿ َواِ 

 

 (ُ) َواَل َأَرى ِلَشَباٍب َذاِىٍب َخَمَفا 
 اَل َمْرَحًبا َىا ِبَذا المَّْوِف الَِّذي َرِدَفا
 َتَكاُد ُتْسِقُط ِمنِّي ُمنًَّة َأَسَفا
 َبْؿ َلْيَتُو اْرَتدَّ ِمْنُو َبْعُض َما َسَمَفا
 اَل اْلُودَّ َأْعِرُفُو ِمْنَيا َواَل المََّطَفا
 َيا َىْيَد َما َلِؾ َأْو َلْو ءَذَنْت َنَصَفا
 َعَمى اْلِعتَاِب َوَشر  اْلُودِّ َما ُعِطَفا
 ِفي َ ْيِر َناِئَرٍة َضب ا َلَيا َشَنَفا

 

 ػ ٕػ 

 يِر الرَّاِماَلِت َتَرىَواَلِحٍب َكَحصِ 
 َواْلُمْرِذَياِت َعَمْيَيا الطَّْيُر َتْنُقُرَىا
 َقْد َتَرَؾ اْلَعاِماَلُت الرَّاِسَماُت ِبوِ 
ُموَؿ َذُلوٍؿ َ ْيِر ُمْعَتِرؼٍ   َيْيِدي الضَّ
 َسْمٍم َدِريٍر ِإَذا َما ُصوٌَّة َعَرَضتْ 
 َيْجتَاُز ِفيِو اْلَقَطا اْلُكْدِري  َضاِحَيةً 

 ْسِقيَف َطْمًسا َخِفيَّاٍت َترَاُطُنَيايَ 
 َجَواِنٌم َكاأَلَفاِني ِفي َأَفاِحِصَيا

 ِمَف اْلَمِطيِّ َعَمى َحاَفاِتِو ِجَيَفا 
مَّا َزاِحًفا َنِطَفا  ِإمَّا َلِييًدا َواِ 
 ِمَف اأَلِحزَِّة ِفي َحاَفاِتِو ُخُنَفا

 َتَكاَءَدُه َدِوي ُو َعَسَفا ِإَذا
 َلُو َقِريًبا ِلَسْيٍؿ َماَؿ َفاْنَحَرَفا
وَب ِسَمااًل َقْد َخَمْت ُخُمَفا ُِ  َحتَّى َي
ُحَفا  َكَما َترَاَطُف ُعْجـٌ َتْقَرُأ الص 

 (ِ)َيْنُظْرَف َخْمَؼ َرَواَيا َتْسَتِقي ُنَطَفا
                                                 

: قٌكة ، ال يزايمنا : ال يفارقنا ، مسائحيا : كؿ ما ثبت عمػى أعػراض أٌم نػكاحي الػرأس كقيػؿ ، ميٌنة  َٔ -ٗٓديكاف كعب ص  - ُ
ا ، الحب : طريؽ كاضػح  ىي الذكائب ، يا ىيد : ما شأنؾ ، مضطغننا : معاتبنا ، نائرة : تباعد كنفار ، ضبِّا : حقدنا ، شنفنا : بيغضن

مرذيات : المطايا الميزكلة ، تنقرىا : تنقبيا ، المييد : البعير ليده حمؿ ثقيؿ فأكرثػو المعالـ ، الرامبلت : المكاتي تنسج الحيصير ، ال
عمة كداءن ، النطؼ : البعير أصابو األذل ، العامبلت : النكؽ تدأب في السػير ، الراسػمات : مػف الرسػيـ كىػك ضػرب مػف السػير ، 

لفػبلة التػي ال مػاء فييػا سػمح : سػيؿ ، دريػر : مسػتقيـ غيػر معػكج ، األحزرة : األرض الصمبة ، تكاءده : شٌؽ عميو ، دًكيُّػو : أم ا
كَّة : نشكز كغمظ في الطريؽ ، ضاحية : في بػدايات النيػار ، سػماالن : جمػع سػممة كىػي بقيػة المػاء فػي الحػكض ، خمفنػا : جمػع  صي

  َاضحة ، عيجـ : أم فيرس  خميؼ كىك الطريؽ في الجبؿ ، طمسنا : أفرخ مغبرة مائمة إلى السكاد تراطف : أصكات غير ك 
األفاني : جمع أفانية شجرة صغيرة ، المغد : شجرة مثؿ القثٌاء ييقاؿ ليا الفٍشغة ، سٌبدت : نبتت ، الشعؼ : أكؿ مػا ينبػت مػف  - ِ

ارض ، ريشػػيا ، مكمػػاة : أرض بعيػػدة ، الميتػػاف : صػػفحتا العنػػؽ ، قصػػر العشػػٌي : أكلػػو ، أينقنػػا عصػػفا : نكقػػا سػػريعة ، تبػػارم : تعػػ
شػػٌذب: قٌشػػر ، العريكػػة : ، عػػاذؽ : ىػػك صػػاحب النخػػؿ ، ذفراىػػا : العرقػػاف الناتئػػاف خمػػؼ األذف  ،ىبػػاب: نشػػاط ، الكثػػؼ: الشػػدة 

ا بقية النٍفس ، جكرؼ : ظميـ فيو سكاد كبياض ، الخصىؼ : لكف مركب مف البياض كالسكاد ، ىقمة خرجػاء : نعامػة  السناـ ، كأيضن
، تبػرم : تعػػرض ، مخمكلػػة : مػػف خػٌؿ الثيػػاب إذا جمػػع أطرافػػو بخػبلؿ ، شػػرؼ : ارتفػػاع األرض ، أقريػػة : فتٌيػة فييػػا بيػػاض كسػػكاد 

مسايؿ الماء إلى الرياض ، المصؼ : نبات لو لو شكؾ يقاؿ لو الكبار أك الكىبىر الشٍرم : الحنظؿ  التنـك : شػجر صػغير لػو ثمػر ، 
اف : المػػذاف يقطعػػاف الرطػػب مػػف الحشػػيش ، صػػكبا : مػػاال بفؤكسػػيما لمقطػػع ، نقػػؼ : شػػٌؽ كنقػػب ، ال يريعػػاف : ال يرجعػػاف ، الخاليػػ

    َالخطباف : الحنظؿ ، اغتر اليقمة : أكفى ليا ، شآىا : سبقيا ، جؤجئيا : صدرىا ، سكاء : صغيرة األذف  
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 ُحْمٌر َحَواِصُمَيا َكاْلَمْغِد َقْد ُكِسَيتْ 
 

 َفْوَؽ اْلَحَواِجِب ِممَّا َسبََّدْت َشَعَفا
 

 ػ ٖ ػ

 َيْوًما َقَطْعُت َوَمْوَماٍة َسَرْيُت ِإَذا 
 َكمَّْفُتَيا ُحرََّة المِّيَتْيِف َناِجَيةً 
ُر ِمْنَيا َبْعَدَما اْبُتِذَلتْ   َأْبَقى التََّيج 
 َتْنُجو َوَتْقُطُر ِذْفرَاَىا َعَمى ُعُنؽٍ 
 َكَأفَّ َرْحِمي َوَقْد اَلَنْت َعِريَكُتَيا

 َ ْيَر َأفَّ ِبَيا َيْجتَاُز َأْرَض َفاَلةٍ 
 َتْبِري َلُو ِىْقَمٌة َخْرَجاُء َتْحَسُبَيا
 َظالَّ ِبَأْقِرَيِة النَّفَّاِخ َيْوَمُيَما
 َوالشَّْرَي َحتَّى ِإَذا اْخَضرَّْت ُأُنوُفُيَما
ْيِف ِفي َسَرعٍ   رَاَحا َيِطيرَاِف ُمْعَوجَّ
 َكاْلَحَبِشيَّْيِف َخاَفا ِمْف َمِميِكِيَما

َبا اْرَتَفَعاَكاْلَخاِليَ   ْيِف ِإَذا َما َصوَّ
 َفاْ َترََّىا َفَش َىا َوْىَي َ اِفَمةٌ 
 َفَشمََّرْت َعْف َعُموَدْي َباَنٍة َذَبالَ 
ُجِئَيا ِْ  َوَقاَرَبْت ِمْف َجَناَحْيَيا َوُج
 َكاَنْت َكَذِلَؾ ِفي َشْأٍو ُمَمنََّعةً 

 

 َما َضاِرُب الد ؼِّ ِمْف ِجنَّاِنَيا َعَزَفا 
 اْلَعِشيِّ ُتَباِري َأْيُنًقا ُعُصَفا َقْصرَ 

 َمِخيَمًة َوِىَباًبا َخاَلَطا َكَثَفا
 َكاْلِجْذِع َشذََّب َعْنُو َعاِذٌؽ َسَعَفا
 َكَسْوُتُو َجْوَرًفا َأْقرَاُبُو َخِصَفا
ـْ َسَمَفا  ءثَاَر ِجف  َوَوْسًما َبْيَنُي
 ِفي ا ِؿ َمْخُموَلًة ِفي َقْرَطٍؼ َشَرَفا

 اِف ُأُصوَؿ اْلَمْغِد والمََّصَفاَيْحَتِفرَ 
 اَل َيْأُلَواِف ِمَف التَّن وِؼ َما َنَقَفا 
 َواَل َيِريَعاِف َحتَّى َيْيِبَطا ُأُنَفا
 َبْعَض اْلَعَذاِب َفَجااَل َبْعَدَما ُكِتَفا
 اَل َيْحِقرَاِف ِمَف اْلُخْطَباِف َما َنَقَفا
 اَحتَّى رََأْتُو َوَقْد َأْوَفى َلَيا َشَرفَ 
 َكَأفَّ َضاِحَي ِقْشٍر َعْنُيَما اْنَفَرَقا
 َسكَّاُء َتْثِني ِإَلْيَيا َليًِّنا َخِصَفا
 َوَلْو َتَكمََّؼ ِمْنَيا ِمْثَمُو َكِمَفا

 

إف ىذه القسمة الثبلثية لمنص لـ تكف إال كسيمة إجرائية لجأ إلييا البحث ػ مثمما فعؿ مع كؿٍّ 
ف ػ لمكشؼ عف تحقؽ التماسؾ النصي عمى مستكل البنية الداللية مف أكس كزىير في المبحثيف السابقي

  َالمتكئة عمى ما بيف محتكيات النص مف عبلقات نصية داللية متماسكة 
 القسـ األوؿ : سوء العالقة بيف كعب وزوجتو : 

كيبدك ىذا القسـ األكؿ مف النص المفتاح الداللي المحكرم الذم يمكف مف خبللو الكلكج إلى 
النص ككحداتو الداللية ؛ بغية الكشؼ عف التماسؾ أك االتساؽ النصي بيف جممو ككحداتو ؛ ألف عالـ 

( فقد كشؼ كعب في ُ: " النص كحدة داللية ، كليست الجمؿ إال الكسيمة التي يتحقؽ بيا النص " )
  َالتي أدار حكليا أبيات النص  ىذا القسـ عف تجربتو الذاتية

ذا بحثنا عف المفاىيـ ا لتي يدكر حكليا ىذا القسـ األكؿ ، فسكؼ نجدىا مفاىيـ أربعة يمكف كا 
 رصدىا عمى ىذا النحك :

  َػ بينكنة الشباب ُ
  َػ كقكع الشيب  ِ
  َػ تحٌكؿ الزكجة ّ

                                                 
1

  َ  ُّد/ محمد خطابي : لسانيات النص : مدخؿ إلى انسجاـ الخطاب ػ سابؽ ػ ص  - 
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  ٓػ موقؼ الشاعر ٗ

قة بيف كتتراكح العبلقة بيف ىذه المفاىيـ األربعة بيف التقابؿ/ المفارقة ، كبيف السببية ثـ التبعية ، فالعبل
الشباب كالشيب عبلقة تقابؿ/ مفارقة تبرز حقيقة المشاعر النفسية قبالة كؿ منيما ، كىي مشاعر 

ا عمى المستكل الداللي يمكف مبلحظتيا مف خبلؿ ىذا الجدكؿ :  متقابمة أيضن
 

 ذىاب الشباب
 ليت الشباب حميؼ

 الحفاظ عمى الزكجة 
 

 مفارقة
 

 مفارقة
 

 مفارقة

 مجيء الشيب
 بنا بذا المكف /الشيبال مرح

 الرغبة في المفارقة
 

ذا كانت العبلقة بيف الشباب كالشيب عبلقة تقارب أك تجانس عمى المستكل الشكمي / الصكتي  كا 
المنتج لبنية التجانس بما ىي كسيمة مف كسائؿ اإليقاع الصكتي ، فتف المفارقة بينيما إنما تنبني عمى 

( ُالصفة األساس في أية مفارقة تضاد بيف المخبىر كالمظير ) أساس ما بيف الظاىر كالباطف ؛ ألف "
أك بيف المستكل المفظي كالمستكل الداللي ، كما يترتب عميو مف المحبة أك الكراىية ، فالشاعر محب 
لمشباب راغب في عدـ مزايمتو إياه ، كفي اآلف عينو كاره لمشيب ، غير مرحب بو ، كلعؿ ما حدث 

ا :مف زكجتو مف كراىية ط  ارئة لو قد كاف بسبب ىذا الشيب ، رغـ أنيا قد أصابيا الشيب أيضن
 

ْت َمَساِئُحَيا ـَ اْبَيضَّ  َما َشر َىا َبْعَد
 َلْو َأنََّيا ءَذَنْت ِبْكرًا َلُقْمُت َلَيا

 

 اَل اْلُودَّ َأْعِرُفُو ِمْنَيا َواَل المََّطَفا 
 َيا َىْيَد َماَلِؾ َأْو َلْو ءَذْنِت َنَصَفا

 

تأتي المفارقة الضدية بيف الرغبة الشكمية في الحفاظ عمى الزكجة ؛ رعاية لحؽ األكالد ، كتحاشينا ك 
لكبلـ الناس ، كالرغبة الحقيقية في الفراؽ كمكافأة الزكجة مف جنس عمميا ، كىذه المفارقة في الحقيقة 

ا إلى المفارقة بيف الشباب كالشيب ، فالشباب يمث ؿ الماضي المحبب لمشاعر ، مفارقة زمنية تحيؿ أيضن
كىك يستدعي بداية العبلقة بالزكجة التي نتج عنيا ىؤالء األكالد الممثميف العقبة الحائمة بيف الشاعر 
كاتخاذ قرار الفراؽ ، كالشيب يمثؿ الحاضر الذم ال مفر منو كىك مكركه بالنسبة إليو ، سكاء كانت 

سكء العبلقة مع الزكجة  ، كيمكف مف ثـ تصكر الكراىية لطبيعة الشيب ، أك لما ترتب عميو مف 
 العبلقات الرابطة بيف المفاىيـ األربعة السابقة مف خبلؿ ىذا الرسـ التكضيحي :

 
 

                                                 
1

  َبغداد   -ـ ُِٖٗدار الحرية  -َٓيؾ : المفارقة : ترجمة د/ عبد الكاحد لؤلؤة ص د.سي.ميكم - 
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فالعبلقة بيف الشباب كالشيب عبلقة مفارقة عمى نحك ما سبؽ ، كالعبلقة بيف الشيب كمكقؼ 
عبلقة السبب بالنتيجة ، أما مكقؼ الشاعر/ الزكج مف زكجتو الزكجة مف زكجيا حيث سكء العبلقة ىك 

ف كاف رد فعمو لـ يكف عمى المستكل العممي بسبب تدخؿ  ، فيك نتيجة أك رد فعؿو لمكقفيا منو ، كا 
العكامؿ الخارجية : الحفاظ عمى األكالد كتجنب كبلـ الناس ، فتنو عمى المستكل النصي أك الشعرم قد 

ىك االرتحاؿ الذاتي ، أك المجكء لمحديث عف بعض الصفات الذاتية مثؿ القدرة عمى اتخذ مكقفنا محددنا 
السفر كاالرتحاؿ في الطرؽ التي قد تؤدم إلى إىبلؾ مىٍف يسيركف بيا مف الناس أك مف الحيكاف ، 

  َكذلؾ ما يمثمو القسـ الثاني مف النص 
 القسـ الثاني : التنفيس عف اليمـو باالرتحاؿ الذاتي :

ف الرغبة في التنفيس عما بالنفس مف مشاعر ناتجة عف مكقؼ الزكجة ، كمكبكتة في اآلف إ 
عينو بسبب العكامؿ الخارجية السابقة ، قد دفع الشاعر إلى الحديث عف الرحمة الذاتية التي أراد أف 

د تمثمت ىذه تيخرجو عف ىذا الجك المشحكف بالمفارقة بيف الرغبة الذاتية كالكاقع الفعمي الذم يعيشو كق
 الرحمة الذاتية في الحديث عف الطريؽ المتخذ ليا : 

 َواَلِحٍب َكَحِصيِر الرَّاِماَلِت َتَرى
 َواْلُمْرِذَياِت َعَمْيَيا الطَّْيُر َتْنُقُرَىا
 َقْد َتَرَؾ اْلَعاِماَلُت الرَّاِسَماُت ِبوِ 
ُموَؿ َذُلوٍؿ َ ْيِر ُمْعَتِرؼٍ   َيْيِدي الضَّ

 َذا َما ُصوٌَّة َعَرَضتْ َسْمٍم َدِريٍر إِ 
 َيْجتَاُز ِفيِو اْلَقَطا اْلُكْدِري  َضاِحَيةً 
 َيْسِقيَف َطْمًسا َخِفيَّاٍت َترَاُطُنَيا
 َجَواِنٌم َكاأَلَفاِني ِفي َأَفاِحِصَيا
 ُحْمٌر َحَواِصُمَيا َكاْلَمْغِد َقْد ُكِسَيتْ 

 

 ِمَف اْلَمِطيِّ َعَمى َحاَفاِتِو ِجَيَفا 
مَّا زَاِحًفا َنِطَفاِإمَّا َليِ   يًدا َواِ 

 ِمَف اأَلِحزَِّة ِفي َحاَفاِتِو ُخُنَفا
 ِإَذا َتَكاَءَدُه َدِوي ُو َعَسَفا
 َلُو َقِريًبا ِلَسْيٍؿ َماَؿ َفاْنَحَرَفا
وَب ِسَمااًل َقْد َخَمْت ُخُمَفا ُِ  َحتَّى َي
ُحَفا  َكَما َترَاَطُف ُعْجـٌ َتْقرَُأ الص 

 َواَيا َتْستَِقي ُنَطَفاَيْنُظْرَف َخْمَؼ رَ 
 َفْوَؽ اْلَحَواِجِب ِممَّا َسبََّدْت َشَعَفا

 

تقؼ بنا ىذه المكحة عند مفيكميف يغذياف فكرة الرحمة لدل الشاعر ، كيبعدانو في اآلف عينو عف جك 
 المشاحنات الزكجية التي ال يريد التعرض ليا ، كىذاف المفيكماف ىما :

 ػ طريؽ االرتحاؿ : ٔ
الشاعر إلى أسمكب المفارقة فيما حممو عمى ىذا المفيكـ مف أكصاؼ محددة لييئتو ،  كقد لجأ

كتبدك ىذه المفارقة في الجمع بيف شيئيف يبدكاف متناقضيف ، مف ذلؾ كصؼ الطريؽ باألسمكب 
الكنائي المحذكؼ منو المكصكؼ : الحب التي تشير إلى معنى الكضكح ، كتشبييو بحصير الرامبلت 

ى سيكلتو كعدـ كعكرتو حتى كأنما نسجتو النساء الماىرات بنسج الحيصير ؛ كلذا فيك ييدم لمداللة عم
  َالضمكؿ ، كىك سمح : سيؿ ، درير: مستقيـ منبسط 

كتجيء المفارقة فيما يحممو عمى ىذا الطريؽ مف تصكير يجعؿ منو ميمكة لئلبؿ ، كذلؾ قكلو 
ذا كثرت جيؼ المطٌي عمى حافات ىذا  فاترى مف المطّي عمى حافاتو جيمف البيت األكؿ :  ، كا 

الطريؽ ، فتف ذلؾ ما يستدعي الرىؽ كالعنت الذم يصيب صاحب المطٌي كراكبيا كلذلؾ كانت ىذه 
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المفارقة دالة عمى الفخر الذاتي مف قبؿ الشاعر بمداكمة السير في ىذا الطريؽ رغـ ما يصحبو مف 
  َعبلقة التي أبدتيا الزكجة المخاطر ، إال أنيا مخاطر ىينة قبالة سكء ال

 ػ صورة القطا :ٕ
تجيء صكرة القطا الكدرم الباحثة عف الماء لسقيا أفراخيا تأكيدنا لمعنى المفارقة المسيطرة  

عمى النص ، فالقطا تجتاز ىذا الطريؽ منذ أكؿ النيار باحثة عف الماء لتسقي أفراخيا الطمس 
ف كاف ىذا الماء قميبلن / سماالن ، كيبدك أف دخكؿ المنتظرة عكدة األـ بالماء المتشكقة إليو  حتى كا 

صكرة القطا كأفراخيا في ىذا الجزء مف النص ، إنما ىك مف باب المعادؿ المكضكعي الذم ربط فيو 
كعب بيف حاجة األفراخ إلى أميا ، كحاجة أبنائو إليو مما كاف سببنا في صبره عمى سكء معاممة زكجتو 

قطا معادالن لمشاعر ، كأفراخيا معادالن ألكالده ، فالقطا يجتاز ىذا الطريؽ رغـ ما إياه ، كمف ثـ يككف ال
بو مف المخاطر ؛ ليبحث عف الماء ، كيعكد بو إلى أفراخو التي يحمؿ عمييا الشاعر مف األكصاؼ ما 
 يدؿ عمى ضعفيا كحاجتيا إلى أميا ، فميذه األفراخ أصكات دالة عمى الحاجة إلى السقيا ، أصكات
شبيية بأصكات العجـ كىك يقرؤكف كتبيـ ، كىي مكائؿ / جكانح تنظر إلى أمياتيا إذا طرفى ليردفى 
الماء ، كىي صغيرة ضعيفة كشجر األفاني ، كحمر الحكاصؿ داللة عمى الصغر مع الضعؼ ، كؿ 

ة الزكجة ، ذلؾ يؤكد حاجة األفراخ إلى أمياتيا ، كما كاف أبناؤه في حاجة إليو ؛ كلذلؾ لـ يرد مفارق
ف كاف أضاؼ إليو رعاية كبلـ الناس كلكميـ إياه  كآثر أف يتحمؿ إيذاءىا مف أجؿ ىؤالء األكالد ، كا 

  َعمى المفارقة : لكال بنكىا كقكؿ الناس ما عطفت عمى العتاب 
 القسـ الثالث : وسيمة الرحمة :

أخذ حيزنا كاسعنا مف في ىذا القسـ مف النص يتحدث كعب عف كسيمة رحمتو كىي الناقة التي ت 
 النص يقكؿ فيو : 

 َيْوًما َقَطْعُت َوَمْوَماٍة َسَرْيُت ِإَذا 
 َكمَّْفُتَيا ُحرََّة المِّيَتْيِف َناِجَيةً 
ُر ِمْنَيا َبْعَدَما اْبُتِذَلتْ   َأْبَقى التََّيج 
 َتْنُجو َوَتْقُطُر ِذْفرَاَىا َعَمى ُعُنؽٍ 

 َكُتَياَكَأفَّ َرْحِمي َوَقْد اَلَنْت َعِري
 َيْجتَاُز َأْرَض َفاَلٍة َ ْيَر َأفَّ ِبَيا
 َتْبِري َلُو ِىْقَمٌة َخْرَجاُء َتْحَسُبَيا
 َظالَّ ِبَأْقِرَيِة النَّفَّاِخ َيْوَمُيَما
 َوالشَّْرَي َحتَّى ِإَذا اْخَضرَّْت ُأُنوُفُيَما
ْيِف ِفي َسَرعٍ   رَاَحا َيِطيرَاِف ُمْعَوجَّ

 ا ِمْف َمِميِكِيَماَكاْلَحَبِشيَّْيِف َخافَ 
َبا اْرَتَفَعا  َكاْلَخاِلَيْيِف ِإَذا َما َصوَّ
 َفاْ َترََّىا َفَش َىا َوْىَي َ اِفَمةٌ 
 َفَشمََّرْت َعْف َعُموَدْي َباَنٍة َذَبالَ 

 ِمْف ِجنَّاِنَيا َعَزَفا َما َضاِرُب الد ؼِّ  
 َقْصَر اْلَعِشيِّ تَُباِري َأْيُنًقا ُعُصَفا
 َمِخيَمًة َوِىَباًبا َخاَلَطا َكَثَفا
 َكاْلِجْذِع َشذََّب َعْنُو َعاِذٌؽ َسَعَفا
 َكَسْوُتُو َجْوَرًفا َأْقرَاُبُو َخِصَفا
ـْ َسَمَفا  ءثَاَر ِجف  َوَوْسًما َبْيَنُي

 ِفي َقْرَطٍؼ َشَرَفا ِفي ا ِؿ َمْخُموَلةً 
 َيْحَتِفرَاِف ُأُصوَؿ اْلَمْغِد والمََّصَفا
 اَل َيْأُلَواِف ِمَف التَّن وِؼ َما َنَقَفا 
 َواَل َيِريَعاِف َحتَّى َيْيِبَطا ُأُنَفا
 َبْعَض اْلَعَذاِب َفَجااَل َبْعَدَما ُكِتَفا
 اَل َيْحِقرَاِف ِمَف اْلُخْطَباِف َما َنَقَفا

 ْتُو َوَقْد َأْوَفى َلَيا َشَرَفاَحتَّى رَأَ 
 َكَأفَّ َضاِحَي ِقْشٍر َعْنُيَما اْنَفَرَقا
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ُجِئَيا ِْ  َوَقاَرَبْت ِمْف َجَناَحْيَيا َوُج
 َكاَنْت َكَذِلَؾ ِفي َشْأٍو ُمَمنََّعةً 

 

 َسكَّاُء َتْثِني ِإَلْيَيا َليًِّنا َخِصَفا
 َوَلْو َتَكمََّؼ ِمْنَيا ِمْثَمُو َكِمَفا

 

إف البحث عف كسيمة يفارؽ بيا الشاعر المكاف الذم شعر فيو باألزمة الذاتية الماثمة فيما  
لو مف سكء معاممة الزكجة بعد أف باينو الشباب كاف أمرنا طبيعيِّا ، فيك ال يريد أف يتكقؼ تعرض 

نما أراد أف يتابع حياتو التي رضي فييا بالخنكع لظمـ الزكجة ،  طكيبلن عند ىذه المرحمة مف حياتو ، كا 
ذلؾ فتف الحديث " كلذلؾ انتقؿ إلى الحديث عف الناقة ، حيث الحاضر الذم يرغب في استمراريتو ، كل

عف الناقة ػ أم عف الحاضر ػ يؤكد استمرارية الحياة التي يحرص عمييا ، كمف ثـ ال يريد أف يستمر 
نما لجأ إلى الحركة ؛ ألنو ال يشعر بالحياة إال مف  في الكقكؼ ، فالكقكؼ ثبات كالثبات مكت ، كا 

( بعيدنا عف ُكالعمؿ كاستمرارية الحياة " )خبلليا ؛ كليذا كانت الناقة التعبير الحقيقي عف فكرة الحركة 
ىذا الجك األسرم المشحكف بسكء العبلقة مع الزكجة ؛ كلذلؾ فقد حمؿ عمى الناقة مجمكعة مف 

 األكصاؼ التي تجعؿ منيا الكسيمة المناسبة لرحمتو التي قاـ بيا ، كىذه الصفات ىي : 
 ػ الزىو والخيالء : ٔ

قكتيا كنشاطيا كقدرتيا عمى مباراة األينؽ السراع رغـ ما فيي تبدك معتزة بنفسيا مزىكة ب 
 أصابيا مف التعب كالرىؽ مف كثرة سيره بيا في الياجرة :

ُر ِمْنَيا َبْعَدَما اْبُتِذَلتْ   َأْبَقى التََّيج 
 

 َمِخيَمًة َوِىَباًبا َخاِلًطا َكَثَفا 
 

ا لمشاعر ، ذلؾ  أنيا رغـ ما بيا مف التعب كاإلرىاؽ ، كالناقة ىنا تبدك ككأنيا معادؿ مكضكعي أيضن
إال أنيا ما تزاؿ تزىى بنفسيا مما يعني أف التعب لـ يؤثر فييا بؿ زادىا حيكية كنشاطنا ، ككذلؾ فعؿ 
كعب ، فقد تحمؿ أذل الزكجة ، كارتحؿ رحمتو ىذه في ذلؾ الطريؽ رغـ ما بو مف المخاطر كالميالؾ 

  َه عمى زكجتو ؛ ليبيف عف قكة تحممو ، كليكشؼ عف صبر 
 ػ السرعة : ٕ

فيك يريد مفارقة المكاف الميشعر باألزمة ، كىي مفارقة معنكية يكشؼ فييا عف رغبتو السريعة 
في االبتعاد ؛ كلذلؾ يحمؿ عمى الناقة الكصؼ بالسرعة التي تتجمى في مباراتيا األينؽ العيصيؼ 

 ر البصر : السريعة رغـ ما يصيبيا مف الكمؿ في أكؿ العشٌي عندما يقص
 َكمَّْفُتَيا ُحرََّة المِّيَتْيِف َناِجَيةً 

 

 َقْصَر اْلَعِشيِّ ُتَباِري َأْيُنًقا ُعُصَفا 
 

كلكي تكمؿ لكحة السرعة ىذه يخرج الشاعر مف الكصؼ المباشر إلى الكصؼ الرمزم الذم يستدعي 
 عة ناقتو :فيو التشبيو المطكؿ لمناقة بالظميـ كأنثاه ؛ ليجعؿ منيما صكرة حسية لسر 

 َكَأفَّ َرْحِمي َوَقْد اَلَنْت َعِريَكُتَيا
 َيْجتَاُز َأْرَض َفاَلٍة َ ْيَر َأفَّ ِبَيا
 َتْبِري َلُو ِىْقَمٌة َخْرَجاُء َتْحَسُبَيا

 ا َأْقرَاُبُو َخِصَفاَكَسْوُتُو َجْوَرفً  
ـْ َسَمَفا  ءثَاَر ِجف  َوَوْسًما َبْيَنُي
 ِفي ا ِؿ َمْخُموَلًة ِفي َقْرَطٍؼ َشَرَفا

                                                 
1

  َ َُِ -َُُد/ مصطفى الشكرل : الشعر الجاىمي : تفسير أسطكرم ػ سابؽ ػ ص  - 
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 َظالَّ ِبَأْقِرَيِة النَّفَّاِخ َيْوَمُيَما
 َوالشَّْرَي َحتَّى ِإَذا اْخَضرَّْت ُأُنوُفُيَما

 

 َيْحَتِفرَاِف ُأُصوَؿ اْلَمْغِد َوالمََّصَفا
 اَل َيْأُلَواِف ِمَف التَّن وـِ َما َنَقَفا

 

التي أدار الشاعر حكليا النص، فالعبلقة إف دخكؿ الطميـ كأنثاه في ىذا القسـ تجسيد لبنية المفارقة 
بيف الظميـ كأنثاه تبدك عبلقة طيبة ال يكٌدر صفكىا شيء، فيك يجتاز الفبلة التي لـ يكف بيا مف شيء 
سكل ما سبؽ كذىب مف آثار الجف، الداؿ عمى خمك األرض مف األنيس، فيك يجتازىا دكف خكؼ أك 

الظميـ / ىقمة، تعرض لو في صكرة محببة بما عمييا مف جزع كالشاعر في اجتيازه محنتو، كنجد أنثى 
الريش الكثيؼ ذم األلكاف المتراكحة بيف البياض كالسكاد، ككثافة الريش تعطي اليقمة كصفيف يدنياف 
الظميـ منيا، أكليما ىك عمك اليقمة كارتفاعيا ككأنيا الميشرؼ مف األرض، كثانييما: أف اجتماع المكنيف 

بيية بمف اكتسى بكساء لو مخمؿ مثؿ القطيفة، كمما يؤكد قكة العبلقة بيف الظميـ في الريش يجعميا ش
كأنثاه كجكدىما بيذا المكاف/ النفَّاخ ، كاقترابيما مما بو مف مسايؿ الماء/ أقرية، كتعاكنيما عمى ما يقيـ 

رت األكد بالبحث عف أصكؿ نباتات المغد كالمصؼ، كأكميما مف شجر الحنظؿ/ الشرم، حتى اخض
  َأنكفيما جميعنا 

كىذه العبلقة القكية بيف الظميـ كأنثاه تفارؽ ضعؼ العبلقة بيف الشاعر كزكجتو ، كمف ثمة 
ترتبط صكرة الظميـ كأنثاه نصيِّا باألبيات التي عبر فييا عف سكء العبلقة مع الزكجة مف خبلؿ آلية 

لتشبييية التي بنيت في األساس عمى المفارقة ، كما ترتبط بالناقة نصيِّا كذلؾ مف خبلؿ العبلقة ا
 الكصؼ الجامع بينيما بالسرعة التي تبدك في الصكرتيف التشبيييتيف التاليتيف :

ْيِف ِفي َسَرعٍ   رَاَحا َيِطيرَاِف ُمْعَوجَّ
 َكاْلَحَبِشيَّْيِف َخاَفا ِمْف َمِميِكِيَما
َبا اْرَتَفَعا  َكاْلَخاِلَيْيِف ِإَذا َما َصوَّ

 َش َىا َوْىَي َ اِفَمةٌ َفاْ َترََّىا فَ 
 َفَشمََّرْت َعْف َعُموَدْي َباَنٍة َذَبالَ 
ُجِئَيا ِْ  َوَقاَرَبْت ِمْف َجَناَحْيَيا َوُج
 َكاَنْت َكَذِلَؾ ِفي َشْأٍو ُمَمنََّعةً 

 

 َواَل َيِريَعاِف َحتَّى َيْيِبَطا ُأُنَفا 
 َبْعَض اْلَعَذاِب َفَجااَل َبْعَدَما ُكِتَفا

 ِمَف اْلُخْطَباِف َما َنَقَفا اَل َيْحِقرَافِ 
 َحتَّى رََأْتُو َوَقْد َأْوَفى َلَيا َشَرَفا
 َكَأفَّ َضاِحَي ِقْشٍر َعْنُيَما اْنَفَرَقا
 َسكَّاُء َتْثِني ِإَلْيَيا َليًِّنا َخِصَفا
 َوَلْو َتَكمََّؼ ِمْنَيا ِمْثَمُو َكِمَفا

 

ػ معكجيف ػ كقد كضعاه في مكاف لـ  فالظميـ كأنثاه يطيراف في سرعة منحرفيف نحك بيضيما
يرعو أحد ػ حتى ييبطا أنفا ػ كىذه السرعة في العكدة إلى البيض منيما معنا تستدعي أمريف أكليما : 
المفارقة بيف مكقؼ زكجة الشاعر التي تريد بينكنة العبلقة بينيما ، كعدـ االلتفات إلى األكالد ، 

لمعكدة إلى البيض الذم سيتمخض فيما بعد عف أفراخيما ،  كمكقؼ الظميـ كأنثاه كىما يطيراف مسرعيف
كثانييما أف تشبيو الناقة بالظميـ كأنثاه كحرصيما عمى الحفاظ عمى البيض إنما ىك أحد الرمكز التي 
اقترنت بالناقة في الشعر الجاىمي ، حيث كانت ترمز إلى معنى الخصكبة ، كما يتعمؽ بيا مف 

الصكرة التشبييية المطكلة التي اتكأ فييا الشاعر عمى تناسي المشبو ، األمكمة ، كىذا ما نجده في 
كاالنيماؾ في الحديث عف المشبو بو " إف الناقة تستحيؿ فيما يسمى عبثنا باسـ االستطراد إلى الظميـ 

ا مدفكننا في مكافو ما ، فالناقة إذف ليست عقيمنا ، كلكف ىن اؾ كالنعامة ػ اليقمة ػ المذيف يتذكراف بيضن
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ا مدفكننا تبحث عنو النعامة ، كلذلؾ كاف حفظ الحياة مكككالن إلى األـ قريبنا في ىذا المجاؿ ،  بيضن
  َ( ُفالبيض كاضح الداللة عمى الذرية كاستمرار النكع ، كليس ىناؾ استطراد بالمعنى المتعارؼ " )

 ػ الت زر والتعاوف :ٖ
األخرل التي يمجأ إلييا الشاعر ليؤكد عمى كىذا المفيـك يمكف التماسو في الصكرة التشبييية 

بنية المفارقة المسيطرة عمى النص مف أكلو إلى آخره ، كىذه الصكرة ىي تشبيو النعامة كالظميـ 
ف كاف شكميِّا حيث المكف ىك الكجو الجامع  بالحبشييف : كالحبشييف خافا مف مميكيما ، كىذا التشبيو كا 

ككقكعيما معنا في القيد كرغبتيما معنا في العٍدك كالفرار : تقاصرا بيف الطرفيف ، فتف تثنية الحبشييف 
لمشد ، يدؿ عمى التآزر كالتعاكف أك التكحد الذم تئكؿ إليو تمؾ التثنية ، ككأنيما في اليـ سكاء ، كذلؾ 
ثـ تكحد بيف الظميـ كالنعامة ػ الذكر كاألنثى ػ كىك تكحد مفارؽ لما أبدتو زكجة الشاعر مف ضجر 

ؼو كرغبةو في انبتات العبلقة معو كقد كبر سنو ، كىذه المفارقة ىي الرابط النصي بيف صكرة كتأف
  َالظميـ كأنثاه ، كمكقؼ الزكجة 

كفي سياؽ ىذه المفارقة يختـ الشاعر قصيدتو بما بيف الظميـ كأنثاه مف حسف العبلقة بتصكير 
عف مفاجأتيا عمى حيف غرة منيا :  صكرة مف صكر الميك بينيما ، فالظميـ يغرر بالنعامة كيبحث

فاغترىا فشآىا كىي غافمة ، بيد أنيا تراه ، فيسبقيا كيرتفع ليا عمى شرؼو مف األرض : كقد أكفي ليا 
شرفنا ، بيد أنيا تباريو كتكشؼ عف ساقيف شبيييف بعمكدٍم بانة أصابيما التيبُّس كالذبكؿ ، كىك داؿ 

ـ ، كعندما يتقارباف في عدكىما ال تنسى أنيا األنثى التي عمى سرعتيا التي تبارم بيا سرعة الظمي
يجب أف تميف جانبيا لمذَّكىر ، كتشعر بو بالقكة ، فيي تقارب بيف جناحييا كصدرىا : كقاربت مف 
جناحٍييا كجؤجئيا  كتثني عنقيا : تثني إلييا ليننا خصفنا في مشيد مف مشاىد الخضكع لمذَّكىر ، كىك 

  َكآثر بسببو أف يرتحؿ ىذه الرحمة الشعرية الطكيمة الذم افتقده كعب ، 
كالرسـ التخطيطي التالي يكضح العبلقة النصية الرابطة بيف مفاىيـ القسـ الثالث مف ناحية ، 

 كمفاىيـ القسميف األكليف مف ناحية أخرل عمى النحك التالي :

 
                                                 

1
  َ  ٗٗد/ مصطفى ناصؼ : قراءة ثانية لشعرنا القديـ ػ سابؽ ػ ص  - 
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العبلقات النصية الرابطة بيف المفاىيـ التي  كبيذا الرسـ التكضيحي يمكف االسترشاد بطبيعة
 اشتمؿ عمييا القسـ الثالث مع طبيعة االتصاؿ أك الترابط بالقسميف األكليف كما يمي :

ػ يمثؿ الشيب /فقداف الشباب المفيكـ األكؿ التي ارتكزت عميو فكرة المفارقة النصية  أك كاف ُ
قة بيف الشيب كمكقؼ المرأة عبلقة سببية ، يككف مجيئو سببنا في مكقؼ الزكجة ؛ كلذلؾ تجيء العبل

  َفييا الشيب سببنا ، كمكقؼ الزكجة نتيجة  
ػ إذا كانت العبلقة بيف الناقة كالشاعر عبلقة الكسيمة بالمتكسؿ ، فتف العبلقة بيف الناقة ِ

 كالشباب عبلقة ترادؼ لما اتصفت بو الناقة مف صفات ىي صفات خاصة بمرحمة الشباب كمف ثمة
تككف العبلقة بيف الناقة كالشيب عبلقة مفارقة ، إذ تمثؿ الناقة الفتية مرحمة الشباب المفارؽ نصيِّا 

  َلمرحمة الشيب الدافعة إلى مكقؼ الزكجة مف زكجيا 
ػ يشترؾ الظميـ مع الناقة في عبلقة ترادفية متكئة عمى الصكرة التشبييية التي كانت فييا ّ

  َلناقة كالظميـ السرعة الكجو الجامع بيف ا
إذ ؛ العبلقة التكاممية الترادفية ذاتيا تمؾ ػ كما يرتبط الشاعر بالظميـ كأنثاه مف خبلؿ ْ

يشتركاف كبلىما في الحفاظ عمى الذرية الماثمة عند الشاعر في حفاظو عمى العبلقة الزكجية رغـ 
اظنا عميو ؛ ألنو يمثؿ ليما الذرية تعرضيا لؤلزمة بسبب األكالد ، كالظميـ كأنثاه يفيئاف إلى البيض ؛ حف

  َالمنتظرة  
ػ تربط عبلقة المفارقة بيف الظميـ كأنثاه مف ناحية ، كمكقؼ الزكجة المفارؽ لمزكج مف ناحية ٓ

أخرل ؛ ألف الظميـ كأنثاه قاما بالحفاظ عمى الذرية في حيف لـ تأبو الزكجة ليذه الذرية ػ األكالد ػ 
  َكجيا كفضمت أف تسكء العبلقة مع ز 

ػ كاف دخكؿ الحبشييف إلى النص مف خبلؿ العبلقة التشبييية التي حاكؿ فييا الشاعر إبراز ٔ
شدة سرعة الناقة كالظميـ كأنثاه ، بيد أف حالة الحبشييف كىما في قيد سيدىما يحاكالف الفرار منو يدؿ 

لحبشييف ىذه معادؿ عمى المعاناة التي يعيشانيا ، كمف ثمة يندفعاف إلى اليرب ، ككأف صكرة ا
مكضكعيّّ آخر لحياة الشاعر المرتبط مع زكجتو بالعبلقة الزكجية التي ىي أشبو شيء بالقيد الذم يفر 

 َمنو ىذاف الحبشياف 
كعمى ىذا النحك يمكف إدراؾ ما في نص كعب بف زىير مف تبلحـ عمى المستكل الداللي 

 َبفضؿ العبلقات الرابطة بيف المفاىيـ المككنة لمنص  
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 المبحث الرابع : بنية الزىو 
عيرؼ الحطيئة بالشاعر اليجاء الذم أفنى شطرنا كبيرنا مف شعره في اليجاء ، كاليجاء أحد 
فنكف الشعر العربي المناقض لممديح ، إذ ييتـ الشاعر اليجاء بتتبع معايب الناس ، كالدؽ عمى كترىا 

مى النفكر منيـ ، كالقصيدة التي اختارىا بحيث يبرز الميجكيف في صكرة مقبكحة تحفز المتمقي ع
البحث ليكشؼ عف التماسؾ النصي فييا مف ىذا الشعر اليجائي الذم تكجو فييا الحطيئة إلى ىجاء 
ف كاف اليجاء فييا لـ يأخذ سكل بضعة أبيات ، فتف الغمبة  بجاد بف مالؾ بف غالب بف قيطىيعة ، كا 

بنيتيا األساسية ىي بنية الزىك ، كقد تخيرىا البحث الكبيرة كانت لجانب الفخر ، كمف ثمة كانت 
لتككف في سياقات ما اختاره مف قصائد لشعراء الصنعة األربعة ، إذ تنكعت ىذه االختيارات ما بيف 

 الفخر كالمديح كاليجاء ، يقكؿ الحطيئة :
 ػ ٔػ 

 َأِفي َما َخاَل ِمْف َساِلِؼ اْلَعْيِش َتدَِّكرْ 
َِاِتيَؾ ِذْكرُهُ  َطِرْبَت ِإَلى َمْف الَ   ُي

 ِإَلى َطْفَمِة اأَلْطرَاِؼ َزيََّف ِجيَدَىا
 ِمَف اْلِبيِض َكاْلِغْزاَلِف َواْلُغرِّ َكالد َمى
 َتَرى الزَّْعَفرَاَف اْلَوْرَد ِفيِيفَّ َشاِمالً 
 َعِمياًل َعَمى َلبَّاِت ِبيٍض َكَأنََّيا

 

 (ُ)رْ َأَحاِديَث اَل ُيْنِسيَكَيا الشَّْيُب َواْلُعمُ  
َباَبُة َقْد َتُضرّ   َوَمْف ُىَو َناٍء َوالصَّ
 َمَع اْلَحْمِي َوالطِّيِب اْلَمَجاِسُد َواْلُخُمرْ 
 ِحَساٌف َعَمْيِيفَّ اْلَمَعاِطُؼ َواأُلُزرْ 
ْف ِشْئَف ِمْسًكا َخاِلًصا َلْوُنُو َذِفرْ   َواِ 
 َبَناُت اْلَماَل ِمْنَيا اْلَمَقاِليُت َوالن ُزرْ 

 

 ػ ٕػ 

َنا ِإفَّ الرَِّكاَب ِبَأْىِمَياَبنِ   ي َعمِّ
َنا َما َأْسَرَع المَّْوـَ ِمْنُكـُ   َبِني َعمِّ
 َوَنْشَرُب َرْنَؽ اْلَماِء ِمْف ُدوِف ُسْخِطُكـْ 
ـْ َعَمْيَنا َأْف َقَتْمَنا ِبَخاِلدٍ   َ ِضْبُت
ـْ َعِظيَمةٌ   َوُكنَّا ِإَذا َداَرْت َعَمْيُك

 َجاَءْت َكَأنََّياَوَنْحُف ِإَذا َما اْلَخْيُؿ 
 ِإَذا اْلَخِفرَاُت اْلِبيُض َأْبَدْت ِخَداَمَيا
ـْ َكَما َحَمتْ   ُنَحاِمي َورَاَء السَّْبِي ِمْنُك
 َعَمى ُكؿِّ َمْحُبوِؾ اْلَمرَاِكِؿ َساِبمٍ 
 َمَطاِعيُف ِفي اْلَيْيَجاِء ِبيٌض ُوُجوُىُيـْ 

 

 ِإَذا َساَءَىا اْلَمْوَلى َتُروُح َوَتْبَتِكرْ  
ـْ َواَل َنُجرْ إِ   َلْيَنا َواَل َنْبِغي َعَمْيُك

اِفي ِمَف اْلَماِء َواْلَكِدرْ   َواَل َيْسَتِوي الصَّ
 َبِني َماِلٍؾ َىا ِإفَّ َذا َ َضٌب ُمِطرْ 
ـْ َنْنَيْض ِضَعاًفا َواَل ُضُجرْ   َنَيْضَنا َفَم
يُم ُمْنَتِشرْ   َجرَاٌد َزَفْت َأْعَجاَزُه الرِّ

 ْف َمَعاِقِدَىا اأُلُزرْ َوَقاَمْت َفزَاَلْت عَ 
 ُأُسوٌد َضَواٍر َحْوَؿ َأْشَباِلَيا ُعُقرْ 
 ِإَذا ُأْشرَِعْت ِلْمَمْوِت َخطَِّيٌة ُسُمرْ 
ـْ ُوُقرْ  ْوِع َساُروا َوُى  ِإَذا َضمَّ َأْىُؿ الرَّ

 

 ػ ٖػ 

                                                 
مير : ، طفمة : رخص ُُِ -َُْديكاف الحطيئة ص  - ُ ة األطراؼ ، المجاسد : جمع مجسد كىك الثكب المشبع بالزعفراف ، الخي

جمػػع خمػػار ، الغيػػٌر : جمػػع غػػٌراء كىػػي البيضػػاء الكاسػػعة الجبيػػة ، الػػدمى : الصػػكر جمػػع دميػػة ، الػػذًفر : الػػذكٌي الػػريح ، عمػػيبلن : 
كالمبل : المتسع مف األرض ، المقاليت : جمػع مقػبلت  طيميت بو مأخكذ مف العمؿ كىك الشرب الثاني ، بنات المبل : البقر الكحشية

ر : جمػػع نػػزكر كىػػي القميمػػة الحمػػؿ ، الرنىػػؽ : الكػػدر ، مطػػٌر : مجػػاكز لمقػػدر ، زفػػت : اسػػتخٌفت  كىػػي األـ ال يعػػيش ليػػا كلػػد ، النُّػػزي
   َكساقت ، الخفرات : الجكارم الحييات ، خداميا : خبلخيميا  
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 َفَأمَّا ِبَجاٌد َرْىُط َجْحٍش َفِ نَُّيـْ 
 ُعالَ ِإَذا َنَيَضْت َيْوًما ِبَجاٌد ِإَلى الْ 

وَف ِإْف ُشدَّ اْلِعَصاُب َعَمْيُكـُ   َتُدر 
ـُ ِإَذا ِصيَم ِفي َحَجرَاِتُكـْ   َنَعا
ـْ ِفي ِرَقاٍب َكَأنََّيا ـَ ِمْنُي ِْ  َتَرى الم 
ُموا  ِإَذا َطَمَعْت ُأوَلى اْلُمِغيَرِة َقوَّ

 

ـٌ َواَل ُصُبرْ    (ُ) َعَمى النَّاِئَباِت اَل ِكرَا
 ُىوُؽ َوالنَّاِشُ  اْلُغُمرْ َأَبى اأَلْشَمُط اْلَمزْ 

 َوَنْأَبى ِإَذا ُشدَّ اْلِعَصاُب َفَما َنُدرّ 
ـْ َتْسَمُعوا َصاِرًخا ُدُثرْ  ـْ ِإَذا َل  َوَأْنُت
 ِرَقاُب ِضَباٍع َفْوَؽ ءَذاِنَيا اْلَغَفرْ 
َمْت ِنيٌب ُمَخزََّمٌة ُزُجرْ   َكَما َقوَّ

 

 ػ ٗػ 

 َناَأَرى َقْوَمَنا اَل َيْغِفُروَف ُذُنوبَ 
ـُ َعْف ِنَساِئُكـْ   َوَنْحُف ِإَذا َجبَّْبُت
 َعَطْفَنا اْلِجَياَد اْلُجْرَد َحْوَؿ ُبُيوِتُكـْ 
 َيُجْمَف ِبِفْتَياِف اْلَوَ ى ِبَأُكفِِّيـْ 
 ِإَذا َأْجَحَفْت ِبالنَّاِس َشْيَباُء َصْعَبةٌ 
 َنَصْبَنا َوَكاَف اْلَمْجُد ِمنَّا َسِجيَّةً 

 ِمْف َورَاِء ِذَماِرُكـْ َوِمنَّا اْلُمَحاِمي 
 

ـْ ُ ُفرْ    َوَنْحُف ِإَذا َما َأْذَنُبوا َلُي
 َكَما َجبََّبْت ِمْف ِعْنِد َأْواَلِدَىا اْلُحُمرْ 
 ِإَذا اْلَخْيُؿ َمْسَقاَىا ُذَباَلُة َأْو ُيُسرْ 
 ُرَدْيِنيٌَّة ُسْمٌر َأِسنَُّتَيا ُحُمرْ 
 َلَيا َحْرَجٌؼ ِممَّا َيِقؿ  ِبَيا اْلُقُترْ 
 ُقُدورًا َوَقْد َتْشَقى ِبَأْسَياِفَنا اْلُجُزرْ 
ـْ ِإَذا ُضيَِّع الد ُبرْ   َوَنْمَنُع ُأْخرَاُك

 

يبدك أف نص اليجاء في الشعر القديـ قد اتبع السنف الذم التزمو الشعراء العرب مف حيث 
غزلية تمتد عمى مساحة  البداية التي يبدأ بيا الشاعر نصو ، فالبداية التي بدأ بيا الحطيئة النص بداية

األبيات الستة األكلى مف النص ، كألنيا بداية غزلية تقفنا أماـ تساؤليف يبدكاف منطقييف في ىذا السياؽ 
، أكليما مدل تعمؽ الغزؿ بشعر الحطيئة ، كقد سبؽ القكؿ إلى أف عبلقتو بالمرأة لـ تكف بالقكة التي 

ا مبلئمنا ليذه الصبكة الجديدة في فترة تجعمو يقؼ متحسرنا في ىذه البداية عمى الشبا ب الذم كاف مناخن
الشيب ، كثانييما االرتباط بيف المقدمة الغزلية ىذه كبيف مكضكع النص كىك اليجاء ، كما ارتبط بو 
مف فخر قبمي تجسده الغمبة الكاضحة لضمير النحف ، ككؿ ذلؾ سكؼ يحاكؿ البحث الكشؼ عنو مف 

  َالنصية التي يضميا النص ، كالعبلقات الرابطة بيف كؿ منيا  خبلؿ دراسة مجمكعة المفاىيـ
 ػ المرأة والمفارقة بيف الواقع والمأموؿ :ٔ

تمثؿ المرأة المحكر األكؿ أك المفيكـ األكؿ الذم تدكر حكلو أبيات المقدمة الستة التي يكشؼ  
د الجسدم ، إلى جانب ما فييا الشاعر عف بعديف متناقضيف ، أحدىما البعد النفسي ، كثانييما البع

ينتجو الحديث عف المرأة مف مفارقة بيف الكاقع الذم يعيشو كبيف الماضي المنصـر كىك في اآلف عينو 
 مأمكؿ بالنسبة لو ، يقكؿ الحطيئة :

 َأِفي َما َخاَل ِمْف َساِلِؼ اْلَعْيِش َتدَِّكرْ 
َِاِتيَؾ ِذْكرُهُ   َطِرْبَت ِإَلى َمْف اَل ُي

 َأَحاِديَث اَل ُيْنِسيَكَيا الشَّْيُب َواْلُعُمرْ  
َباَبُة   َقْد َتُضرّ َوَمْف ُىَو َناٍء َوالصَّ

                                                 
المراكؿ ، جمع مركؿ كىك مكضع عقب الفارس ، األشمط المزىكؽ : الرجؿ الكيؿ الضعيؼ ، المحبكؾ : الشديد الفتؿ ،  - ُ

ي الناقة المسنة ، جببتـ : ىربتـ ، الجرد : القصيرة الشعر ، ينبت في اآلذاف ، المغيرة : الخيؿ التي تغير ، نيب : جمع ناب كىالغيمير : الذم لـ يجرب األمكر ، حجرات : نكاحي ، ديثير : جمع دىثكر كىك البطيء النيكض ، الغفر : الزغب أك الشعر الصغار 
زبالة كيسر : مكضعاف ، الشيباء : السنة الجدباء ال خضرة فييا ، حرجؼ : ريح باردة ، القتر أك القتار : ىك ريح المحـ إذا شيًكم 

 َ، الذمار : ما يحؽ عمى الرجؿ أـ يحميو  
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 اأَلْطرَاِؼ َزيََّف ِجيَدَىا ِإَلى َطْفَمةِ 
 ِمَف اْلِبيِض َكاْلِغْزاَلِف َواْلُغرِّ َكالد َمى
 َتَرى الزَّْعَفرَاَف اْلَوْرَد ِفيِيفَّ َشاِمالً 
 َعِمياًل َعَمى َلبَّاِت ِبيٍض َكَأنََّيا

 

 َمَع اْلَحْمِي َوالطِّيِب اْلَمَجاِسُد َواْلُخُمرْ 
 ِحَساٌف َعَمْيِيفَّ اْلَمَعاِطُؼ َواأُلُزرْ 
ْف ِشْئَف ِمْسًكا َخاِلًصا َلْوُنُو َذِفرْ   َواِ 
 َبَناُت اْلَماَل ِمْنَيا اْلَمَقاِليُت َوالن ُزرْ 

 

الشاعر مف خبلؿ مكقفٍي الشيب كما يستدعيو مف  في البعد النفسي تبدك المفارقة المؤلمة التي يبدييا
اليـر كتقدـ العمر، كالصبكة أك الطرب إلى المرأة، كذلؾ مف فعؿ الشباب، كلذلؾ كانت البداية 
االستفيامية دالة عمى ىذه الحالة النفسية التي عمد فييا السؤاؿ إلى إنتاج داللة التكبيد المنصرفة إلى 

  َديث الشباب التي لـ يكف الشيب لينسييا إياه  كصؼ الذات بالحمؽ لتذكره أحا
كمف ىذا المنطمؽ ، استنكار صبكة ذم الشيبة يؤكد الحطيئة استنكاره ىذا بذكر مجمكعة مف 

 األكصاؼ التي حمميا عمى المرأة محؿ الصبكة ، كذلؾ في الزمف الماضي ،  كىذه الصفات ىي :
ِاتيؾ ذٔ   ٓكره ػ ذكرىا ال يحقؽ أدنى منفعة لو : ال ي
  ٓػ ُبعدىا عنو ٕ
  ٓػ ناعمة األطراؼ يزيف جيدىا الحْمُي والطيب واألثواب المشبعة بالزعفراف ٖ
  ٓػ بيضاء واسعة الجبية كأنيا الدمية ٗ

كلذلؾ استنكر الصبكة ، فنعكمة زمنية التي يتحسر عمييا الشاعر ؛كىذه األكصاؼ تؤكد عمى المفارقة ال
كالزينة كالطيب كالرشاقة التي يستدعييا التشبيو لزماف كالمكاف جميعنا ،ذم يشمؿ ااألطراؼ مع النأم ال

بالغزالف ، فكؿ ذلؾ يستدعي نضارة الشباب الذم تتمتع بو المرأة ، فضبلن عما يستدعيو الكصؼ 
إلى العامبلت التي يؤثر فييف العمؿ ،بالبياض مف التنعـ كالثراء الذم ييخرجيا عف أقرانيا مف النساء 

في حيف أنو قد حؿ بو   الكصؼ بالبياض يؤكد كصؼ األطراؼ بالنعكمة ػ طفمة األطراؼ ػ جانب أف
ككؿ ذلؾ يؤكد عمى المفارقة بيف الكاقع ػ المحظة الحاضرة مف حيث سيطرة المشيب ػ المشيب ،

  َكالمأمكؿ ػ الطرب كالصبكة إلى مثؿ ىذه المرأة الجامعة بيف الجماؿ المادم كالجماؿ المعنكم 
 لفخر القبمي :ػ إ

كيبدك أف ىذه المفارقة بيف الكاقع كالمأمكؿ ىي حمقة الكصؿ التي يتكصؿ بيا الشاعر إلى  
المحظة التي ينسى فييا الذات ليندمج في المجمكع مف خبلؿ ىذه الحكارية التي يكجييا إلى أبناء العـ 

 ، كتشتمؿ ىذه الحكارية عمى مفيكـ أساسيٍّ ىك عظمة قكـ الحطيئة : 
َنا ِإفَّ الرَِّكاَب ِبَأْىِمَيابَ   ِني َعمِّ

َنا َما َأْسَرَع المَّْوـَ ِمْنُكـُ   َبِني َعمِّ
 َوَنْشَرُب َرْنَؽ اْلَماِء ِمْف ُدوِف ُسْخِطُكـْ 
ـْ َعَمْيَنا َأْف َقَتْمَنا ِبَخاِلدٍ   َ ِضْبُت
ـْ َعِظيَمةٌ   َوُكنَّا ِإَذا َداَرْت َعَمْيُك

 َجاَءْت َكَأنََّيا َوَنْحُف ِإَذا َما اْلَخْيؿُ 
 ِإَذا اْلَخِفرَاُت اْلِبيُض َأْبَدْت ِخَداَمَيا

 ِإَذا َساَءَىا اْلَمْوَلى َتُروُح َوَتْبَتِكرْ  
ـْ َواَل َنُجرْ إِ   َلْيَنا َواَل َنْبِغي َعَمْيُك

اِفي ِمَف اْلَماِء َواْلَكِدرْ   َواَل َيْسَتِوي الصَّ
 َبِني َماِلٍؾ َىا ِإفَّ َذا َ َضٌب ُمِطرْ 
ـْ َنْنَيْض ِضَعاًفا َواَل ُضُجرْ   َنَيْضَنا َفَم
يُم ُمْنَتِشرْ   َجرَاٌد َزَفْت َأْعَجاَزُه الرِّ

 َعْف َمَعاِقِدَىا اأُلُزرْ َوَقاَمْت َفزَاَلْت 
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ـْ َكَما َحَمتْ   ُنَحاِمي َورَاَء السَّْبِي ِمْنُك
 َعَمى ُكؿِّ َمْحُبوِؾ اْلَمرَاِكِؿ َساِبمٍ 
 َمَطاِعيُف ِفي اْلَيْيَجاِء ِبيٌض ُوُجوُىُيـْ 

 

 ُأُسوٌد َضَواٍر َحْوَؿ َأْشَباِلَيا ُعُقرْ 
 ِإَذا ُأْشرَِعْت ِلْمَمْوِت َخطَِّيٌة ُسُمرْ 
ـْ ُوُقرْ  ْوِع َساُروا َوُى  ِإَذا َضمَّ َأْىُؿ الرَّ

 

بني العـ ألف المقطع كالمقطعيف المذيف يميانو ؛الرابط النصي بيف أبيات ىذا  ىنايمثؿ البيتاف األكالف 
ثبلثة أكصاؼ  كلذلؾ فتنو يحمؿ عمييـلعمة مف نظـ القصيدة ؛الذم يكررىـ في بداية البيتيف يمثمكف ا

أكليا :تعمدىـ إسخاط الحطيئة كقكمو مف خبلؿ ىذه الحقيقة الثابتة التي ترقى إلى تمثؿ سبب العداكة ،
ككذا قكلو : ( ُ)بمكركه رحمت عنو " كبيا ابف العـأما " إذا ر : الركاب بأىميا كائنة طيّْعة ،الحكمة 

كنشرب رنؽ الماء مف دكف سخطكـ ، فيك كقكمو يشربكف الكدر مف الماء ؛ حتى ال يسخط عمييـ 
أبناء العـ ، كثانييا : أنيـ سريعك المكـ لقكـ الحطيئة رغـ أف ىؤالء األخيريف لـ يبغكا عمييـ أك يجكركا  

  َمة قـك الحطيئة لبني مالؾ بسبب مقتؿ خالد كأما ثالثيا فيك غضب الميجكيف بسبب مقات
كينتقؿ مف مخاطبة بني العـ إلى الفخر حيث " التغني بالفضائؿ كالمثؿ العميا كالتباىي  

( كىك ىنا فخر قبمي يمثؿ قمة العظمة في ِ)القكمية كالزىك بالفعاؿ الطيبة "بالسجايا النفسية كالصفات 
 بو إلى الميجكيف ، فيك يحمؿ عمى قكمو الكصفيف التالييف : مقابؿ الحقارة كاالزدراء الذم يتكجو 

ػ القوة وعدـ الضعؼ والشجاعة التي تدفعيـ إلى حماية الجواري الحييات مف السْبِي إذا ما ٔ 
  ٓخيؿ العدو جاءت كأنيا الجراد المنتشر ، ومف ثـ فقومو كاألسود الضواري 

  ٓػ بيض وجوىيـ ػ  ػ الميارة في الحرب وتحقيؽ النصر بأقؿ مجيودٕ 
كالعبلقة الداللية بيف ىذيف الكصفيف عبلقة ترادفية تبلزمية ، إذ القكة كالشجاعة البد أف يككف مف 
نما يعدكف ليا العيدد  مرادفاتيما الميارة الحربية ، كمف ثىـٌ تحقؽ النصر ؛ ألنيـ ال يخشكف الحرب ، كا 

    َالجنكد األسكد مف السبلح يطعنكف بو األعداء ، كالخيؿ المحبككة ك 
ك ىذاف الكصفاف يمثبلف أداة الربط ، أك ما عيرؼ في الببلغة العربية بحسف التخمص  أك  

( ، إذ يتخمص الشاعر ّالتكسؿ أك الخركج كىك " أف تخرج مف نسيب إلى مدح أك غيره بمطؼ تحيؿ" )
ات قكمو السابقة كصفات مف الفخر إلى اليجاء بدالة العطؼ الفاء التي تشير إلى المفارقة بيف صف

 الميجكيف كذلؾ قكلو في المقطع الثالث :
 َفَأمَّا ِبَجاٌد َرْىُط َجْحٍش َفِ نَُّيـْ 
 ِإَذا َنَيَضْت َيْوًما ِبَجاٌد ِإَلى اْلُعالَ 
وَف ِإْف ُشدَّ اْلِعَصاُب َعَمْيُكـُ   َتُدر 
ـُ ِإَذا َما ِصيَم ِفي َحَجرَاِتُكـْ   َنَعا

ـَ ِمْنيُ  ِْ  ـْ ِفي ِرَقاٍب َكَأنََّياَتَرى الم 
ُموا  ِإَذا َطَمَعْت ُأوَلى اْلُمِغيَرِة َقوَّ

 

ـٌ َواَل ُصُبرْ     َعَمى النَّاِئَباِت اَل ِكرَا
 َأَبى اأَلْشَمُط اْلَمْزُىوُؽ َوالنَّاِشُ  اْلُغُمرْ 
 َوَنْأَبى ِإَذا ُشدَّ اْلِعَصاُب َفَما َنُدرّ 

ـْ َتْسَمُعوا َصارِ  ـْ ِإَذا َل  ًخا ُدُثرْ َوَأْنُت
 ِرَقاُب ِضَباٍع َفْوَؽ ءَذاِنَيا اْلَغَفرْ 
َمْت ِنيٌب ُمَخزََّمٌة ُزُجرْ   َكَما َقوَّ

 

                                                 
  َ  القاىرة –ـ دار التكفيقية ُٕٗٗ/ُط ِْٓتحقيؽ د/ نعماف محمد أميف ص ابف الشجرم : مختارات شعراء العرب  - ُ
  َ  ََّد/ يحي الجبكرم : الشعر الجاىمي : خصائصو كفنكنو ػ سابؽ ػ ص  - ِ
  َ  ِّْ/ُابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ  - ّ
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كيمكف لمباحث التماس ىذه المفارقة بيف دالالت الفخر كدالالت اليجاء مف خبلؿ المكازنة بيف 
ًحٌطة قكـ بجاد بف مجمكعة الصفات التي تتمحكر حكؿ المفيكـ الرئيسي في أبيات ىذا المقطع كىك : 

 مالؾ ، كىذه الحطة ماثمة في الصفات التالية : 
  َػ الجزع عند المصائب ُ 
  َػ انتفاء المجد ِ 
  َػ الضعؼ كالجبف كاالستسبلـ ّ 

ف كانت سببية معككسة  فالعبلقة السببية ىي المسيطرة عمى الصمة النصية بيف ىذه الصفات ، كا 
المجد كغياب الرغبة في تحقيقو مف الشباب كالشيب عمى حد سكاء فالضعؼ كالجبف ينتج عنيما انتفاء 

، كينتج عف ىذا الضعؼ كالجبف كالنفكر مف المجد الجزع مف المصائب ؛ لما يستدعيو مف حتمية 
أما  َخكض المعارؾ الجزع كعدـ الصبر عند المصائب ؛ كلذلؾ ، فتنيـ ال يبحثكف عف المجد 

المحمكلة عمى قكـ الحطيئة ، فتنيا ستكشؼ عف العبلقة النصية  المكازنة بيف ىذه الصفات كالصفات
 الرابطة بيف المقطعيف كىي عبلقة المفارقة ، كالمكازنة كما يمي : 

رنا عند الظائـ كالنائبات ػ قـك اُ جي بير لحطيئة ليسكا ضعافنا كال ضي  ، أما بجاد فميسكا بكراـو كال صي
نتصارات المتكالية ، أما بجاد فبل مجد ليـ ؛ ألف ػ قكـ الحطيئة يحققكف المجد بتحقيؽ االِ

 َشيكخيـ كصبيانيـ يأبكف تحقؽ ىذا المجد 
ػ قكـ الحطيئة أسكد ضكارو ، أما بجاد ، فتنيـ نعاـ ػ كناية عف شدة النفكر كالشركد كالجبف ػ ّ

  َعندما ييصاح بيـ 
تنيـ ييعطكف عدكىـ ما يريد ػ قكـ الحطيئة يحمكف الجكارم الحييات مف السٍبًي ، أما بجاد ، فْ

  َمف األسبلب ، إذ ال يقدركف عمى صدىـ : تدركف إذا شيد العصاب عميكـ 
ػ قكـ الحطيئة ال يخشكف المكت مطاعيف في الييجاء كليـ كقار عندما يدب الركع في الناس  ٓ

 َغاركا عمييـ  فبل يكاجيكنو بالجزع كالتخاذؿ ، أما بجاد فتنيـ ال يتقدمكف لمكاجية المغيريف إذا أ
المفيكميف الرئيسييف ، كىما ىذيف كعمى ىذا النحك تككف المفارقة العبلقة النصية الرابطة بيف 

: عظمة قكـ الحطيئة ، كًحطة قكـ بجاد ، كقد رأينا أف االنتقاؿ قد تـ مف سياؽ الفخر إلى سياؽ 
قيض فسياؽ العظمة يستدعي اليجاء مف خبلؿ ىذه النقمة الضدية التي تـ فييا استدعاء النقيض لمن

سياؽ الحطة ، كمف ثمة كاف حسف التخمص مف األكؿ إلى الثاني كسيمة مف كسائؿ الترابط النصي ؛ 
( حيث ُألف " كظيفة التخمص األكلية كظيفة معنكية ىي حبؾ معننى بمعننى أك غرض بغرض " )

  َانتقؿ الشاعر مف الفخر إلى اليجاء 

                                                 
  َ  ُِٖد/ محمد العبد : النص كالخطاب كاالتصاؿ ػ سابؽ ػ ص  - ُ
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ا نمحظو في  انتقاؿ الشاعر إلى المقطع األخير مف النص ، ىذا المقطع كىذا التخمص أيضن
الذم يمدد فيو الشاعر مجاؿ الفخر القبمي ، كلكنو يبدؤه مف حيث انتيى في المقطع السابؽ مف سرد 

 صفات الحطة التي حمميا عمى بف بجاد بف مالؾ ، يقكؿ الحطيئة :
 َأَرى َقْوَمَنا اَل َيْغِفُروَف ُذُنوَبَنا

ـُ َعْف ِنَساِئُكـْ َوَنْحُف إِ   َذا َجبَّْبُت
 َعَطْفَنا اْلِجَياَد اْلُجْرَد َحْوَؿ ُبُيوِتُكـْ 
 َيُجْمَف ِبِفْتَياِف اْلَوَ ى ِبَأُكفِِّيـْ 
 ِإَذا َأْجَحَفْت ِبالنَّاِس َشْيَباُء َصْعَبةٌ 
 َنَصْبَنا َوَكاَف اْلَمْجُد ِمنَّا َسِجيَّةً 

 اِرُكـْ َوِمنَّا اْلُمَحاِمي ِمْف َورَاِء ِذمَ 
 

ـْ ُ ُفرْ    َوَنْحُف ِإَذا َما َأْذَنُبوا َلُي
 َكَما َجبََّبْت ِمْف ِعْنِد َأْواَلِدَىا اْلُحُمرْ 
 ِإَذا اْلَخْيُؿ َمْسَقاَىا ُذَباَلُة َأْو ُيُسرْ 
 ُرَدْيِنيٌَّة ُسْمٌر َأِسنَُّتَيا ُحُمرْ 
 َلَيا َحْرَجٌؼ ِممَّا َيِقؿ  ِبَيا اْلُقُترْ 

 َتْشَقى ِبَأْسَياِفَنا اْلُجُزرْ  ُقُدورًا َوَقدْ 
ـْ ِإَذا ُضيَِّع الد ُبرْ   َوَنْمَنُع ُأْخرَاُك

 

 كيبدك حسف التخمص في االنتقاؿ مف كصؼ قكـ بجاد بالمـؤ في البيت األخير مف المقطع السابؽ 
ـْ ِفي ِرَقاٍب َكَأنََّيا ـَ ِمْنُي ِْ  َتَرى الم 

 

 َغَفرْ ِرَقاُب ِضَباٍع َفْوَؽ ءَذاِنَيا الْ  
 

لى جانب الكصؼ بالمؤـ يجيء التشبيو بالضباع ليعضد مما سبؽ أف كصفيـ بو مف صفات الجبف  كا 
كالضعؼ كالجزع ، كألنيـ كذلؾ كاف مف الطبيعي أف يصفيـ في بداية ىذا المقطع األخير بأنيـ ال 

ة يمكف أف نمحظ يغفركف لقكـ الحطيئة ذنكبيـ، في حيف أف قكـ الحطيئة يغفركف ليـ ذنكبيـ، كمف ثم
كمف خبلؿ   َأثر حسف التخمص في إنتاج خاصية الحبؾ النصي بيف ىذيف المقطعيف الثالث كالرابع 

ىذا الكصؼ كارتباطو بما سبؽ مف أكصاؼ يمكف تحديد المفيكـ الرئيسي الذم تدكر حكلو ىذه 
 ات : األبيات الفخرية ىك الشيامة التي يصؼ بيا الحطيئة قكمو ، كما تستدعيو مف صف

  َ* المغفرة ألخطاء اآلخريف : كنحف إذا أذنبكا ليـ غيفير 
 َأَرى َقْوَمَنا اَل َيْغِفُروَف ُذُنوَبَنا

 

ـْ ُ ُفرْ    َوَنْحُف ِإَذا َما َأْذَنُبوا َلُي
 

  َمد يد العكف لآلخريف : عطفنا الجياد الجرد حكؿ بيكتكـ  
 َاء صعبة الكـر الذم ال ييحدُّ بحٌد : إذا أجحفت بالناس شيب 
  : المجد 

 ِإَذا َأْجَحَفْت ِبالنَّاِس َشيَباُء َصْعَبةٌ 
 َنَصْبَنا َوَكاَف اْلَمْجُد ِمنَّا َسِجيَّةً 
 َوِمنَّا اْلُمَحاِمي ِمْف َورَاِء ِذَماِرُكـْ 

 

 َلَيا َحْرَجٌؼ ِممَّا َيِقؿ  ِبَيا اْلُقُترْ  
 ُقُدورًا َوَقْد َتْشَقى ِبَأْسَياِفَنا اْلُجُزرْ 

ـْ ِإَذا ُضيَِّع الد ُبرْ َونَ   ْمَنُع ُأْخرَاُك
 

كىك ال ينسى أف ييقرع الميجكيف بنقيض ىذه الصفات الفخرية ، فالمغفرة كما سبؽ استدعت نقيضيا 
منيـ ، كىربيـ عف حماية نسائيـ كأعراضيـ : جٌبٍبتـي عف نسائكـ استدعت خركج قكـ الحطيئة بالخيؿ 

نما  ليمنعكا نساء بني بجاد مف السٍبي ، ثـ ال يقؼ بخيرية قكمو كشيامتيـ عند بني بجاد كحدىـ ، كا 
  َيمتد بيا إلى الناس جميعيـ : أجحفت بالناس شيباء 

قبميا مف أبيات كقد أنيى القصيدة بثالث األبيات السابقة كىي نياية تبدك محكمة ؛ لتعمقيا بما  
ف ، أكالىما : اإلشارة إلى أف مف قكمو ذ يرتكز ىذا البيت حكؿ داللتيف مترادفتي، كبالنص جممة ، إ
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المحامي الحائؿ دكف انتياؾ ذمار الميجكيف ، كثانيتيما : أنيـ يمنعكف أدبار المنيزميف كيحمكنيا ، 
  َكىي ترادؼ الداللة األكلى 

أما عف عبلقة البيت األخير ىذا بالدالالت العامة في النص ، فتننا يمكف أف نشير إلى ذلؾ  
الترادؼ بيف ىذا البيت ، كبيف المفيـك الذم اشتمؿ عميو المقطع الثاني كىك مفيكـ :  مف خبلؿ عبلقة

عظمة قكـ الحطيئة ، كما اشتمؿ عميو ىذا المفيكـ مف عبلقات مرتبطة باألكصاؼ المحمكلة عمى 
 القـك الذم يفتخر بيـ ، كىي عمى النحك التالي : 

 
ككميا تستدعي جك المعركة التي تبدك فييا رم ،القكة كالشجاعة كحماية الجكافالعظمة تستدعي 

عمى المفتٌخر بيـ : بيض الميارة القتالية المقترنة بأقؿ مجيكد يمكف أف يشير إليو الكصؼ المحمكؿ 
يت األخير يمثؿ االنتياء كمف ثمة فيذا البعينيا التي يضميا البيت األخير ،كىي الدالالت كجكىيـ ،
إذ تكفر فيو ما اشترطو ابف رشيؽ السابقة التي اشتمؿ عمييا النص ،ت ألنو جاء شامبلن لمدالالالحسف ؛

: " كأما االنتياء فيك قاعدة القصيدة ، كآخر ما يبقى منيا في األسماع ، كسبيمو أف يككف محكمنا ال 
( كألنو آخر بيت في القصيدة ، كقد جاء محكمنا ُتمكف الزيادة عميو ، كال يأتي بعده أحسف منو " )

ما في النص مف دالالت ، فيك قاعدة القصيدة ، كمفيكـ القاعدة ىنا ينبغي " أف يككف مفيكمنا لجمعو 
دالليِّا ، كذلؾ أف النص ال قاعدة لو ما لـ يتقدـ ىذه القاعدة مف المنطكقات كالمفاىيـ كأجزاء المعاني 

كعمى ذلؾ فالعبلقة ( ِالتي تربط بينيا العبلقات الداللية المختمفة حتى تقر عمى قاعدة النص " )
النصية الرابطة بيف مفيـك الحماية كالمنعة في البيت األخير كصفات العظمة في المقطع الثاني ىي 

   َعبلقة التضمف حيث أجمؿ الشاعر في كممة المحامي ما سبؽ كفصمو في صفات العظمة 
د بف مالؾ كما يرتبط ىذا البيت األخير بالمفيكـ العاـ لممقطع الثالث كىك حطة بني بجا

 بعبلقة المفارقة التي تؤكدىا الصفات المحمكلة عمييـ ، كذلؾ عمى النحك التالي :
                                                 

  َ  ِّٗ/ُلعمدة ػ سابؽ ػ ابف رشيؽ : ا - ُ
  َ  َُّد/ محمد العبد : النص كالخطاب كاالتصاؿ ػ سابؽ ػ ص  ِ
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حيث ترتبط صفات النقص ػ اليجاء ػ التي كصؼ الشاعر بيا قكـ بني بجاد بعبلقة المفارقة 

مة مف الداللية مع صفة الشيامة المقترنة بقكـ الشاعر كما استدعتو مف حماية الذمار كمنع بني العمك 
  َاليزائـ 

أما إذا بحثنا عف العبلقة بيف مفاىيـ : العظمة كالحطة كالشيامة كالمفيكـ األكؿ كىك المرأة 
حيث البداية التي افتتح بيا الشاعر النص ، فتنو يمكف القكؿ بأنيا عبلقة داللية ، تجمع بيف التبلـز 

ت العظمة في جانب الفخر المرتبط بقـك كالترادؼ الداللي ، كبيف المفارقة الداللية ، فقد  دارت صفا
الحطيئة ، كصفات الًحٌطة في جانب اليجاء لبني بجاد حكؿ حماية الذمار كاألعراض ، كالمرأة كاحد 
مف ىذه األعراض التي يدافع عنيا المدافع ، كيفرط فييا المفرط ، ىذا مف ناحية ، كمف ناحية أخرل 

بسبب الشيب حيث البعد الزماني ، ككذا البعد المكاني مما يرتبط الحديث عف بيعد نكاؿ عبلقة المرأة 
يعني الصعكبة المطمقة في المحاؽ بيا ، يرتبط ىذا الحديث بما يريد الشاعر إيصالو إلى الميجكيف 
بأنيـ لف يبمغكا شأك قكمو ، كلف يصمكا إلى ما كصمكا إليو ، مثمما استحاؿ عمى ذم الشيبة الصبكة إلى 

 و زمنيِّا كمكانيِّا ، كمف ثـ كانت العبلقة بيف المرأة كصفات الحطة  المرأة التي تفارق
كعمى ذلؾ يمكف مبلحظة العبلقات النصية الرابطة بيف مجمكعة المفاىيـ التي اشتمؿ عمييا 

 نص الحطيئة عمى النحك التالي : 
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ربعة ، كفي ضياء ما قدـ البحث مف دراسة لمتماسؾ أك الحبؾ النصي عند شعراء الصنعة األ
 يمكف مبلحظة النتائج التالية :

ػ إف النص الشعرم البد أف يككف مشتمبلن عمى عممية الحبؾ ىذه ميما اختمفت أغراضو ، ُ
أك تنكعت معانيو ؛ ألف الشاعر قد قصد إلى ذلؾ قصدنا ، كقد يٌسر ليذه القصدية المقكمات الداللية 

  َالتي تكفؿ لو عممية االلتحاـ ىذه 
المفاىيـ أك البنى الكبرل التي اشتممت عمييا النصكص محؿ الدراسة قد كانت  ػ أف مجمكعةِ

مف التبلحـ كالحبؾ بحيث ارتبط كؿ منيا باآلخر مف خبلؿ العبلقات النصية التي تراكحت بيف 
التضمف حيث عبلقة الكؿ بالجزء ، كالممكية ، ثـ اإلجماؿ كالتفصيؿ ، كعبلقة السببية بظكاىرىا مف 

كالنتيجة المترتبة عميو ، كعبلقة الزمنية التي بدت في المفارقة بيف الماضي كالحاضر ، حيث السبب 
  َأك الكاقع كالمأمكؿ الذم لكحظ في نص الحطيئة 

ػ اقترح البحث أف تككف البنية الداللية الكبرل لنص أكس ىي بنية العمك ؛ ألف القصيدة ّ
إلى أف يعمك بما لديو مف صفات لـ يستطع قصيدة مدحية فخرية في اآلف عينو ، عمد فييا أكس 

الخصكـ أف يدانكىا أك يقتربكا منيا ، كجاءت المفاىيـ الداخمية كما ربط بينيا مف عبلقات مجسدة 
لى  لى الخيؿ ، بؿ كا  نما تعداه إلى أدكات الحرب كا  لمفيكـ العمك الذم لـ يقؼ فقط عند حد اإلنساف ، كا 

  َالمكاف كذلؾ 
أف تككف بنية التفرد ىي البنية الداللية الكبرل التي ارتكز عميو نص  ػ كما اقترح البحثْ

زىير؛ ألنو أخمص نصو إلى مدح ىـر بف سناف بمجمكعة مف األكصاؼ التي ساىمت البنية الشعرية 
في اإليحاء بتفرده فييا ، كقد أكدت العبلقات النصية عمى ما في النص مف التبلحـ كالتماسؾ أك 

  َبالجانب الداللي حيث عالـ النص الحبؾ الذم ارتبط 
ػ ككذلؾ اقترح البحث أف يككف المحكر الداللي الذم دار حكلو نص كعب بف زىير ىك بنية ٓ

المفارقة ، كقد تحققت ىذه المفارقة في عالـ النص مف حيث ككنيا العبلقة النصية البارزة الرابطة بيف 
  َب بعض الركابط أك العبلقات النصية األخرل مجمكعة المفاىيـ التي اشتمؿ عمييا النص ، إلى جان

ػ أما نص الحطيئة ، فقد اقترح البحث أف تككف بنية الزىك ىي البنية الكبرل كالمحكر الداللي ٔ
الذم دار حكلو النص ، كقد رجح ذلؾ الغرض الرئيسي لمنص ، كما ارتبط بو مف أغراض أخرل 

طع النص األربعة في حيف كانت رقعة اليجاء كالنسيب ، كالفخر الذم سيطر عمى مقطعيف مف مقا
  َمحدكدة عمى مستكل المقاطع ، ككذا عمى مستكل عدد األبيات 

األربعة أف تعدد  الشعرية البحث عمى النصكص أقاموػ أثبت التماسؾ النصي الذم ٕ
د كاف األغراض في القصيدة ال يعني تفككيا كانتفاء كحدتيا ؛ ألف تعدد األغراض كتنكعيا في النص ق
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كليد حاجة اجتماعية كتقاليد بيئية كاف المتمقي القديـ عمى كعي بيا ، كلذلؾ لـ يكف يشعر بشيء مف 
  َىذا التفكؾ 
ػ أف نظرة النقد العربي القديـ لؤلدكات أك الكسائؿ التي يتحقؽ بيا االنسجاـ النصي لـ تكف ٖ

نما كؿ ما في األمر أ ف اصطبلحات النقد الحديث قد نبتت في ببعيدة عما ذىب إليو النقد الحديث ، كا 
بيئات زمنية كمكانية كحضارية مختمفة ، كقد ساىـ التطكر العممي الحديث ، كالتداخؿ بيف فركع 

  َالمعرفة اإلنسانية في البينكنة بيف المصطمحات النقدية الحديثة المصطمحات النقدية العربية القديمة 
و مرتبطنا بعالـ النص حيث العبلقات الداللية ػ إذا كاف انسجاـ النص أك تماسكو كحبكٗ

الرابطة بيف الجمؿ كالمتكاليات الجممية ، كما يتكلد عنيا مف البنى الكبرل ، فتف الباحث ال يمكف بحاؿ 
مف األحكاؿ أف يقـك بالفصؿ بيف عالـ النص كشكمو ؛ ألف كمييما ككجيٍي العممة ال ينفصبلف بحاؿ 

ف تـ الفصؿ ، فيككف كسيمة إجرائية مف األحكاؿ ؛ ألف مبدع النص  لـ يكف ليفصؿ بينيما ، كا 
  َلمكصكؿ إلى النتائج التي تضيء جانبنا مف جكانب النص 
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 مدخــــــــل :

في الفكر النقدم المعاصر بنظريات ما بعد الحداثة في النقد  Intertextualityارتبط التناص  
الغربػػي  مػػػف السػػػيميكلكجية كالبنيكيػػػة كالتشػػػريحية ، كغيرىػػػا مػػف النظريػػػات النقديػػػة المتعػػػددة التػػػي كانػػػت 

جراءاتيػػا ، بيػػد أف الظيػػكر الحقيقػػي ليػػذا المصػػطمح إنمػػا تنظػػر إلػػى الػػنص األدبػػي مػػف خػػبلؿ مبا دئيػػا كا 
كذلػؾ فػي منتصػؼ السػتينيات مػف  Julia Kristevaكػاف عمػى يػد السػيميائية الفرنسػية جكليػا كريسػتيفا 

القرف العشريف   إذ يرجع إلييا الفضؿ األكؿ في إطبلؽ مصطمح التناص ؛ ألنو ما كاف لو كجكد قبميا 
  Bakhtinراسػػػػاتيا المتعػػػػددة حػػػػكؿ الشػػػػكبلني الركسػػػػي الكبيػػػػر ميخائيػػػػؿ بػػػػاختيف ، كقػػػػد أطمقتػػػػو بعػػػػد د

Mikhail  كخاصة دراستيا لمبدئو المعركؼ بالحكارية الذم يقتػرب كثيػرنا مػف مصػطمح التنػاص الػذم ،
ارتبط عندىا بػ" تصكرىا عف النص كتيديكلكجيـ باعتباره كظيفة تناصية تتقاطع فيو نصكص عديدة في 

  َ( ُلتاريد " )المجتمع كا
 

، فتنو " يعني تمؾ الكظيفة لمتداخؿ النصي التي يمكننا  عند كريستيفا أما مصطمح اإليديكلكجيـ 
قراءتيا ماديِّا عمى مختمؼ مستكيات بناء كؿ نص تمتد عمى طكؿ مساره مانحة إياه معطياتو التاريخية 

لمبػدع الػذم ال يمكػف لػو أف يكػكف ( التي تحدد مػف قريػب مصػادر تخمػؽ الػنص عنػد اِكاالجتماعية " )
نما ىك يعقد حكارنا تأثريِّا متبادالن معيا بصػكرة مباشػرة ،  بمعزؿ عف تجارب السابقيف كالمعاصريف لو ، كا 

 َأك غير مباشرة كما ىي طبيعة الحضارات كالثقافات اإلنسانية 
 

ف " كػؿ نػص ىػك أمر طبيعػي ؛ ألالشعرية السابقيف كنصكصيـ الشعراء كتأثر المبدع بتجارب  
تناص كالنصكص األخرل تتراءل فيو بمستكيات متفاكتة كبأشكاؿ ليست عصػية عمػى الفيػـ بطريقػة أك 
ا جديػدنا مػف استشػيادات  بأخرل ، إذ نتعرؼ نصكص الثقافة السالفة كالحالية ، فكؿ نص ليس إال نسيجن

  َ( ّسابقة " )
 

يسػػػتيفا ، كمػػػف قبميػػػا بػػػاختيف كفػػػي ىػػػذا اإلطػػػار تمػػػت دراسػػػة التنػػػاص فػػػي ضػػػكء إسػػػيامات كر  
المتعػػددة التػػي  تصػػاحب مبػػدأ الحكاريػػة ، كمبػػدأ تعدديػػة األصػػكات فػػي الركايػػة خاصػػة ، كتكالػػت الدراسػػا

كتػكدركؼ الػذم تبنػى  Roland Parthesتناكلت ىذا المصطمح عند البنيػكييف مػف أمثػاؿ ركالف بػارت 
الػذم رأل أنػو يمكػف لػنص مػا أف Arriveمصطمح التناص كمرتبة مف مراتب التأكيؿ ، كميشيؿ أريفػي 

ا آخر )   َ( ْيحمؿ في مضمكنو نصِّ
                                                 

 ـ ػ المركز الثقافي العربي ََُِ/ِط ّٗػ سعيد يقطيف : انفتاح النص الركائي : النص كالسياؽ ص ُ
  ـ ػ دار تكبقاؿ ػ المغربُُٗٗ/ُط ِِػ جكليا كريستيفا : عمـ النص ترجمة فريد الزاىي ص ِ
 ـ مركز اإلنماء الحضارم ػ بيركت ََِْ/ِػ دراسات في النص كالتناصية ترجمة د/محمد خير البقاعي طّ
  ـ ػ دمشؽ ََُِػ منشكرات اتحاد الكتاب العرب  ّّػ د/ محمد عزاـ : النص الغائب ص ْ
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في إطػبلؽ مصػطمح التنػاص الػذم تبنتػو  كريستيفاأما في النقد السيميائي، فقد برز دكر جكليا  
ػا  Poitecبويتيؾ  الفرنسية، كما نشرت مجمة Tel Quleتؿ كؿ مف بعدىا مجمة  الفرنسػية عػددنا خاصِّ

الػػذم اقتػػرح إعػػادة تعريػػؼ التنػػاص بأنػػو " عمػػؿ تحكيػػؿ كتمثيػػؿ عػػدة  وراف جينػػيلػػعػف التنػػاص بتشػػراؼ 
 كريسػتيفا( كىك ال يكػاد يختمػؼ عمػا كضػعتو ٓنصكص يقكـ بيا نص مركزم يحتفظ بزيادة المعنى " )

: " كؿ نص ىك عبارة عف فسيفساء مف االقتباسات ، ككؿ نص ىك تشرب كتحكيػؿ لنصػكص أخػرل " 
   َم يدخمو النص القديـ بمرجعيتو عمى النص الجديد ( إال في المعنى الذٔ)

كيبػػػدك أف مػػػا كضػػػعتو جكليػػػا كريسػػػتيفا قػػػد كػػػاف بمثابػػػة الشػػػرارة األكلػػػى التػػػي انطمقػػػت منيػػػا كػػػؿ  
الدراسات التي تناكلت مفيكـ التناص ، إذ لـ تفمت ىذه الدراسات مف التأسيس النظػرم كالتطبيقػي الػذم 

ا أرسػػت النظريػػة التناصػػية مػػف خػػبلؿ المكاجيػػة السػػاخنة مػػع النظريػػة قدمتػػو ىػػذه الباحثػػة التػػي يبػػدك أنيػػ
البنيكيػػػة التػػػي كانػػػت تنظػػػر إلػػػى الػػػنص األدبػػػي عمػػػى أنػػػو نػػػص منغمػػػؽ عمػػػى ذاتػػػو ، كليسػػػت لػػػو صػػػمة 
ا مقكلة مكت المؤلؼ ، كغيرىػا  بالنصكص األخرل ، أك بالمحيط الثقافي الذم نشأ فيو ، كمف ثمة أيضن

  َبالفكر النقدم عند البنيكييف مف المقكالت التي ارتبطت 
أمػػا النقػػد العربػػي الحػػديث ، فقػػد تمقػػؼ مػػا أثيػػر حػػكؿ نظريػػة التنػػاص منػػذ كريسػػتيفا كتػػكدركؼ  

كركالف بارت كأريفي كجيػرار جينيػت كغيػرىـ ، كحػاكؿ أعػبلـ ىػذا النقػد التأسػيس لمصػطمح التنػاص فػي 
يا إلػى ربػط ىػذه النظريػة الغربيػة بػالفكر الفكر النقدم العربي الحديث بالتنظير كالتطبيػؽ ، كذىػب بعضػ

النقدم العربي القديـ ، كبرزت في ىذا اإلطار النظريات النقدية العربيػة القديمػة حػكؿ السػرقات الشػعرية 
كالتضميف كاالقتباس كالمعارضة الشعرية ، كغيرىػا مػف المصػطمحات التػي كانػت تػدكر فػي فمػؾ السػرقة 

قدية الحديثة إلى تأصيؿ نظرية التناص عند بعض أعػبلـ النقػد الشعرية ، بؿ ذىبت بعض الدراسات الن
العربي القديـ مثؿ دراسة الدكتكر محمد عبػد المطمػب لمتنػاص عنػد اإلمػاـ عبػد القػاىر الجرجػاني ، تمػؾ 
الدراسة التي ارتأل فييا أف إثارة مسألة التناص في الدرس الغربي كانت قريبة مما كاف عميو األمػر فػي 

( ، كمػػا رأل " أف الػػدرس العربػػي القػػديـ قػػد تنبػػو إلػػى ظػػاىرة تػػداخؿ النصػػكص ٕالقػػديـ )الػػدرس العربػػي 
/التناص ، كخاصة في الخطاب الشعرم ، بؿ إف ىذا التنبو أخذ طبيعة تحميمية حاكؿ فييا أف ينزؿ في 

  َ( ٖصكر التداخؿ إلى أدؽ مظاىرىا سكاء ما تـ منيا بكعي ، أك كاف بغير كعي " )

                                                 
   ِٖػ السابؽ ػ ص  بػ النص الغائٓ 
 ػ السابؽ ، الصفحة نفسيا ٔ
ػ المجمػد األكؿ الجػزء  ٖٗ-ْٗالتناص عند عبد القاىر الجرجاني ػ مجمة عبلمات في النقد األدبي ص  ػ د/ محمد عبد المطمب :ٕ

  َجدة  -النادم األدبي الثقافي  -ـ ُِٗٗىػ / مارس ُُِْشعباف  –الثالث 
  َ  ْٔػ السابؽ ص ٖ
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راسات التي ربطت التناص بالنقػد العربػي القػديـ عنػد بعػض أعبلمػو دراسػة الحسػف كمف ىذه الد 
( التي عـز فييا" عمى مؿء البياض الذم تخمؿ دراسة ببلغػة) منيػاج البمغػاء كسػراج األدبػاء ٗبكاجبلبف)

قديػة ( كنقده، فقد تضمنت ببلغة النقد الشػعرم عنػد حػاـز أفكػارنا نقديػة ميمػة جػدِّا تجمػع بػيف الحداثػة الن
كأصػػالة تفكيػػر العػػالـ، كذكؽ الشػػاعر، كالتنظيػػر لممنيػػاج الببلغػػي القػػكيـ إلضػػاءة ردىػػات الطريػػؽ أمػػاـ 
الشػعراء، كمػػف أسػػس تمػػؾ اإلضػػاءة: سػبيؿ المعرفػػة باسػػتثارة المعػػاني، ممػػا أطمػؽ عميػػو فػػي النقػػد األدبػػي 

ؿ بعػػػض المحػػػاكر ( ، كقػػػد دارت دراسػػػتو لمكصػػػكؿ إلػػى مػػػا اعتزمػػػو حػػػك َُالعربػػي الحػػػديث: التنػػػاص ")
منيػػػا: المتطمبػػػات الثقافيػػػة لمتنػػػاص كمفيكمػػػو كمقتضػػػيات المعػػػاني التػػػي يتكقػػػؼ عمييػػػا تمقػػػي التنػػػاص ، 

  َكأنكاع التناص كمراتب الشعراء بالنسبة لو، ثـ صمة التناص بنظرية التناسب 
كثـ دراسة أخرل حكؿ كتاب المنياج لحاـز القرطاجني دارت حكؿ مصطمح اإلحالة عنده ،  

أل صاحبيا أف مصطمح اإلحالة عند صاحب المنياج " تمثؿ إحالة نصٍّ عمى نصٍّ ، أك إلى كاقعة كر 
( يمكف أف تقؼ القارئ العربي عمى حقيقة ُِ( كىك بذلؾ يمثؿ " ظاىرة تناص نقدم " )ُُتاريخية " )

التي سعى  تراثو النقدم الحافؿ بأسس نظرية ظيرت أصداؤىا فيما بعد في الدراسات النقدية الغربية
كراءىا الكثير مف النقاد المعاصريف ، كالباحث بدراستو ىذه ييدؼ مف بيف ما ييدؼ إليو إلى " إمكانية 

  َ( ُّالتقاطع بيف مصطمح اإلحالة ، كمصطمح التناص " )
كما تكاترت الدراسات العربية التي تناكلت آليات التنػاص بمفيكميػا الغربػي ، كمكازنتيػا بػالتراث  

كمػػػف ثػػػـ تكظيفيػػػا فػػػي دراسػػػة الػػػنص الشػػػعرم مثػػػؿ " تحميػػػؿ الخطػػػاب الشػػػعرم : اسػػػتراتيجية العربػػػي ، 
( الػذم ذىػب فيػو إلػى القػكؿ بػأف كػبلِّ مػف جكليػا كريسػتيفا كميشػيؿ ُْالتناص " لمدكتكر محمػد مفتػاح )

دخكؿ أريفي كلكرانت لـ يقدمكا تعريفنا جامعنا لمتنػاص ، بينمػا عػرؼ ىػك ىػذا المصػطمح بأنػو " تعػالؽ ػ الػ
( ، كىػك تعريػؼ لػـ يختمػؼ كثيػرنا عمػا جػاء ُٓفي عبلقة ػ نصكص مع نص حدث بكيفيات مختمفػة " )

عند ىؤالء النقاد كغيرىـ ، كقد ربط الدكتكر محمد مفتاح مصطمح التناص ببعض المصطمحات النقدية 
غيرىػػػػػا مػػػػػف كالسػػػػػرقة كالتضػػػػػميف كاالقتبػػػػػاس ك  ةالتػػػػػي كعتيػػػػػا الػػػػػذاكرة النقديػػػػػة العربيػػػػػة مثػػػػػؿ : المعارضػػػػػ

                                                 

ىػػػ النػػادم ُِْْمحػػـر  ُِع - ُٔٓ -ُّٓػػ الحسػػف بػػكاجبلبف : التنػػاص مػػف منظػػكر حػػاـز القرطػػاجني ػ مجمػػة جػػذكر التػػراث ٗ
  َاألدبي الثقافي بجدة 

  ُّٕ -ُّٔػ السابؽ ػ ص َُ
  َ ّٓػ د/ زياد الزغبي : مصطمح اإلحالة عند حاـز القرطاجني مجمة كمية اآلداب جامعة القاىرة ػ سابؽ ػ ص ُُ
  َ ّْػ السابؽ ص ُِ
   َ  ّٔػ السابؽ ص ُّ
  َالدار البيضاء  –ـ عف المركز الثقافي العربي َُٗٗرة سنة ػ اعتمد البحث عمى الطبعة الثالثة الصادُْ
  ُُِػ د/ محمد مفتاح : تحميؿ الخطاب الشعرم : استراتيجية التناص ػ السابؽ ػ ص ُٓ
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التػػػي ارتبطػػػت ببػػػاب السػػػرقات الشػػػعرية فػػػي التػػػراث النقػػػدم العربػػػي الػػػذم كػػػاف مػػػدركنا أف  تالمصػػػطمحا
حضػػكر شػػعر السػػابقيف فػػي أشػػعار البلحقػػيف أمػػر طبيعػػي ال يعطػػي األفضػػمية لمسػػابؽ عمػػى البلحػػؽ إال 

مػػف أف عمػػى ( ، كقػػد سػػبؽ مػػا نقمنػػاه عػػف ابػػف خمػػدكف فػػي مقدمتػػو ُٔمػػف خػػبلؿ معيػػار الجػػكدة الفنيػػة )
الشػػػاعر إذا أراد نظػػػـ الشػػػعر أف يقػػػرأ أشػػػعار السػػػابقيف كيركييػػػا كيحفظيػػػا ، ثػػػـ ينسػػػاىا عمػػػى الجممػػػة ، 
كيشرع بعد ذلؾ في نظـ الشعر ، كال شؾ أف نسياف أشعار السابقيف التي تـ حفظيا أمػر مػف الصػعكبة 

  َشعار بمكاف ، إذ سكؼ تظير أثار ىذه األشعار بصكرة أك بأخرل فيما يينظـ مف أ
 

كبرغـ أف باب السرقة قد شغؿ حيزنا كبيرنا في كتب الببلغة كالنقد القديمة ، كأفردت ليػا مؤلفػات  
مستقمة كالتي دارت حكؿ أبي تماـ كالبحترم كالمتنبي كأبي نكاس كغيرىـ مف الشعراء ، فػتف مػا كضػعو 

كالتػداخؿ بمكػاف ، بػؿ اختمػؼ النقاد القدامى مػف مصػطمحات متعمقػة بالسػرقة كأنكاعيػا كانػت مػف الكثػرة 
مدلكؿ المصطمح الكاحد مف ناقد إلى آخر ، كما تبايف االستحساف كعدمو بيف ىؤالء النقاد في ألكاف ما 
أدرجكه تحت بػاب السػرقات ، كىػك مػا يحػدك بالباحػث إلػى أىميػة إعػادة النظػرة فػي مصػطمح السػرقات ، 

ف ظكاىر ىذه السرقات كمصطمح التناص الذم كذلؾ في ضكء المعطيات النقدية المعاصرة ، كالربط بي
يبدك أخؼ حدة مف مصطمح السرقة التي ال يختمؼ أحػد عمػى ككنيػا أمػرنا معيبنػا يتنػافى كعمميػة اإلبػداع 

  َالفني ، كما أنيا مف األمكر المستقبحة كالمنكرة في أمّْ سياؽ ترد فيو 
 

 أنــماط التناص :

تنػػاص إلػػى كجػػكد نمطػػيف أك نػػكعيف ليػػذه الظػػاىرة الفنيػػة   تشػػير التعريفػػات التػػي كضػػعيا النقػػاد لم 
أكليمػػا مػػا ييعػػرؼ بالتنػػاص الػػداخمي ، أك الػػذاتي الػػذم يشػػير إلػػى تعػػالؽ المبػػدع مػػع نصكصػػو السػػابقة 
بتدخاليػػا فػػي عبلقػػة جديػػدة مػػع نصػػو الجديػػد ، ك ال يكػػكف فػػي مثػػؿ ىػػذا التنػػاص انغػػبلؽ عمػػى الػػذات ، 

ػا بقدر ما يككف إعادة إنتاج ، أك  إعادة تأكيؿ لنص قديـ يمكػف أف يكػكف تعالقػو مػع الػنص الجديػد منتجن
لداللػػة مػػا لػػـ يصػػؿ إلييػػا الػػنص السػػابؽ ، كقػػد يكػػكف ىػػذا التنػػاص الػػداخمي لػػنصٍّ كاحػػد أعػػاد الشػػاعر 
إنتاجػػو مػػرة أخػػرل بعػػدما عرضػػو عمػػى التيػػذيب كالتنقػػيح كالػػذم نجػػده عنػػد شػػعراء الصػػنعة الػػذيف كػػانكا 

يقكلكف مرارنا كتكرارنا كصكالن إلى الصكرة التي ترضى عنيا قرائحيـ الشعرية   فيـ ال  يعيدكف النظر فيما
نمػا يغيػركف فػي لفظػة ، أك أسػمكب ، أك تركيػب ، كذلػؾ مػا يمكػف فيمػو  ينفكف ما قالكه عمى الجممة ، كا 

ثمػة  مف مصطمح الصنعة الذم عرض لو البحث في التمييد ، كاقترف بيذه الطائفة مف الشػعراء ، كمػف
تشػػير عمميػػة المراجعػػة ىػػذه إلػػى الصػػراع المعتمػػؿ داخػػؿ الػػذات المبدعػػة بػػيف الصػػكرة المتخيمػػة كالصػػكرة 
الكاقعيػػة لمػػنص ، كىػػك مػػا ال ينفػػي حػػدكث تػػداخؿ أك تعػػالؽ بينيمػػا ؛ ألنػػو " ينكفػػ  عمػػى نصػػو المكجػػكد 

                                                 
  َ   ِٕٔػ ابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ػ سابؽ ػ ص ُٔ 
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ية اإلبداعيػػة إلػػى شػػكؿ كيمػػارس عميػػو عمميػػة االنزيػػاح كالتغييػػر مماثمػػة كمخالفػػة ، لتنتيػػي التجربػػة النصػػ
  َ( ُٕراؽو " )
أمػػا ثػػػاني النمطػػيف، فيػػػك التنػػاص الخػػػارجي الػػذم تتعػػػالؽ فيػػو نصػػػكص الشػػاعر مػػػع نصػػػكص  

لشػػػعراء آخػػػريف، أك غيػػػر شػػػعراء، كيسػػػتدعي ىػػػذا الػػػنمط فكػػػرة ابػػػف خمػػػدكف عػػػف حفػػػظ أشػػػعار السػػػابقيف 
عيف جميعنػا، كتػرجح كفػة الكاحػد كنسيانيا، كقضػية الصػراع بػيف المفػظ كالمعنػى كشػيكعية ممكيتيمػا لممبػد

مػػػنيـ عمػػػى اآلخػػػر مػػػف خػػػبلؿ معيػػػار الصػػػياغة أك الجػػػكدة الفنيػػػة، كيسػػػتدعي ىػػػذا الػػػنمط التناصػػػي فػػػي 
المبدع خبرة معرفية كاسعة بالسػياقات الثقافيػة كالحضػارية؛ ألف مػف شػأف ىػذه الخبػرة المعرفيػة أف تعينػو 

ذا التعالؽ ذا داللة متكازنة بيف داللة نصو عمى تمثؿ النصكص التي سكؼ يتعالؽ معيا بحيث يككف ى
  َكداللة النص الذم يتناص معو ؛ حتى ال يككف تناصو مجرد استقطاب لمنصكص السابقة 

ػػا شػػعرية ، أك   كعمػػى ىػػذا النحػػك يمكػػف أف تكػػكف النصػػكص التػػي يتنػػاص معيػػا الشػػاعر نصكصن
ا لؤلمثاؿ كالحكـ ، كىذا مػا أشػار إليػو ابػف سػن اف عنػدما ذكػر حاجػة المبػدعيف " إلػى دينية ، أك نصكصن

معرفة المشيكر مف أخبار العرب كأنسابيا كأمثاليا كمنازليا كسيرىا ، كصفة الحركب التػي كانػت ليػا ، 
كما لو قصة مشيكرة ، كحديث مػأثكر ، فتنػو يفتقػر فػي الػنظـ إلػى ذكػر شػيء منػو ، كيكػكف لممعنػى بػو 

ذا كرد استيحسف " ) إشارة ذكية كمبكرة إلى أىميػة كجػكد العبلقػة بػيف الػنص  ( ، كتمؾُٖتعمؽ شديد ، كا 
المنػػتىج كالنصػػكص التػػي يتنػػاص معيػػا ، كتمػػؾ اإلشػػارة نجػػدىا كػػذلؾ عنػػد حػػاـز القرطػػاجني كىػػك بصػػدد 
الحػديث عػف االقتبػاس ، فقػد رأل أف يسػتند " بحػث الفكػػر إلػى كػبلـ جػرل فػي نظػـ أك نثػر أك تػػاريد أك 

  َ( ُٗحديث ، أك مثؿ " )
ل    ى جانب األنكاع السابقة المذككرة عند كؿ مف ابف سناف الخفاجي كحاـز القرطاجني نجد أف كا 

التناص قد يتعمؽ بالنصكص األسطكرية كما تحكيو مف األخبار كاألحػداث المتعمقػة بأمػة مػف األمػـ فػي 
أحػداث فترة مف فتػرات تاريخيػا ، كقػد يػتقمص التنػاص فيقػؼ عنػد حػد األعػبلـ لداللػة ىػذه األخيػرة عمػى 

خاصػػة يمكػػف اإلشػػارة إلييػػا مػػف خػػبلؿ استحضػػار العمػػـ كاسػػتدعائو بأيػػة صػػكرة مػػف صػػكر االسػػتدعاء ، 
كمف المعمكـ أف الشعر العربي القديـ كالجػاىمي منػو بصػفة خاصػة قػد حفػؿ أيمػا احتفػاؿ بػاألعبلـ سػكاء 

ػػػػا أسػػػػطكرية تػػػػداكلتيا الػػػػذاكرة الع ػػػػا حقيقيػػػػة كاقعيػػػػة ، أـ كانػػػػت أعبلمن ربيػػػػة القديمػػػػة ، كتػػػػـ أكانػػػػت أعبلمن
  َاستدعاؤىا في القصيدة القديمة بصكرة أك بأخرل 

 

                                                 

  َـ  ََِّسكريا  -دمشؽ  –رب اتحاد الكتاب الع ُّٓػ د/ حسيف جمعة : المسبار في النقد األدبي  ص ُٕ
  ُِٖػ ابف سناف الخفاجي : سر الفصاحة ػ سابؽ ػ ص ُٖ
   ّٗػ حاـز القرطاجني : منياج البمغاء كسراج األدباء ػ سابؽ ػ ص ُٗ
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ذا كػػاف تنػػاص الشػػعر العربػػي القػػديـ مػػع األعػػبلـ قػػد تػػـ بصػػكرة عفكيػػة ال يبغػػي الشػػاعر مػػف   كا 
كرائيػػا تكظيفنػػا فنيِّػػا ، أك إسػػقاطيا عمػػى تجربتػػو ، أك معادلتيػػا مكضػػكعيِّا بمػػا يعالجػػو مػػف معنػػى داخػػؿ 

تمؾ العفكية لـ تكف تمثؿ القطاع األعظـ مف تناصات األعبلـ القديمػة ؛ ذلػؾ أنػا كجػدنا قصيدتو ، فتف 
حضكرنا كبيرنا ليذه األعبلـ في سياقات استدعتيا طبيعة التجربة التي يمارسيا الشاعر ، كذلؾ ما سكؼ 

يػا ؛ يشير إليو البحػث عنػد دراسػة ظػكاىر التنػاص التػي يػرد فييػا العمػـ ، كلػف يخصػيا بمبحػث خػاص ب
لتػػداخؿ مػػا بػػيف الظػػكاىر التناصػػية عنػػد شػػعراء البحػػث ، كعمػػى ىػػذا سػػكؼ يعػػالج فصػػؿ التنػػاص عنػػد 
شعراء الصنعة أربعة مباحث ىي : التناص الداخمي ، التناص الخارجي ، تناص األمثاؿ ، ثػـ التنػاص 

  َالديني 
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 المبحث األول : التناص الداخلً :

ؽ عمػػػى أف" الكاتػػػب أك الشػػػاعر لػػػيس إال معيػػػدنا إلنتػػػاج تكػػػاد دراسػػػات التنػػػاص المتعػػػددة أف تتفػػػ 
ػا مػع ُسابؽ في حػدكد مػف الحريػة سػكاءه أكػاف ذلػؾ اإلنتػاج لنفسػو أك لغيػره ") ذا كػاف الشػاعر متناصِّ ( كا 

إنتاجو ىػك، فػذاؾ مػا يسػمى التنػاص الػداخمي أك الػذاتي الػذم إف كػاف يحمػؿ شػيئنا مػف المشػابية لمػنص 
ه، فتنو يحمػؿ كبالقػدر عينػو شػيئنا مػف المخالفػة التػي تسػتدعييا تغيػرات السػياؽ السابؽ، أك إعادتو كتكرار 

 : ( ِ)النفسية كالمكقفية كالبيئية الزمانية أك المكانية لمنصكص المتعالقة ، يقكؿ أكس راثينا 

 َيا َعْيُف ُجوِدي َعَمى َعْمػِر ْبػِف َمْسػُعودِ 
ػػَعاِليِؾ اأُلَلػػى اْنَتَجُعػػو   اَأْوَدى َرِبيػػُع الصَّ
ـُ اْلَحػػػػػيَّ َواأَلْمػػػػػَواَت ِإْف َنَزلُػػػػػوا  اْلُمْطِعػػػػػ

 

 َأْىػػػػِؿ اْلَعَفػػػػاِؼ َوَأْىػػػػِؿ اْلَحػػػػْزـِ َواْلُجػػػػوِد  
 َوُكػػػؿ  َمػػػا َفْوَقَيػػػا ِمػػػْف َصػػػاِلٍم ُمػػػوِدي
ـَ السَّػػػػَناـِ ِمػػػػَف اْلُكػػػػوـِ اْلَمَقاِحيػػػػِد   َشػػػػْح

 

ا )  ( : ّكيقكؿ في الرثاء أيضن

 ْيَمػػػػػاؿِ َعْيَنػػػػػيَّ اَلُبػػػػػدَّ ِمػػػػػْف َسػػػػػْكٍب َوتَ 
ػػػػا َعَمْيػػػػِو ِبَمػػػػاِء الشَّػػػػْأِف َواْحػػػػَتِفالَ   ُجمَّ
ػػْف َسػػِمْعُت ِبػػوِ   َعَمػػى اْمػػِرٍ  ُسػػوَقٍة ِممَّ

 

ْزِء َواْلَعػػػػػػاِلي   َعَمػػػػػػى َفَضػػػػػػاَلَة َجػػػػػػؿِّ الػػػػػػر 
 َلػػػػػػػْيَس اْلُفقُػػػػػػػوُد َواَل اْلَيْمَكػػػػػػػى ِبَأْمثَػػػػػػػاؿِ 
 َأْنػػػػػػػػػَدى َوَأْكَمػػػػػػػػػَؿ ِمْنػػػػػػػػػُو َأيَّ ِإْكَمػػػػػػػػػاِؿ 

 

داللة إال إنيما يختمفاف بنية كصياغة ممػا يػدؿ عمػى قيمػة المرثػى بالنسػبة لمشػاعر   فبرغـ اتفاؽ النصيف
إذ فػي الكقػت الػذم ينػادم فيػو عينػو ػ عػيف كاحػدة ػ بدالػة النػداء التػي تػكحي بالبعػد المعنػكم بينػو كبػيف 

ي الػنص المنادل ، كىػك بيعػد ييشػعر بعػدـ انتبػاه العػيف لمحػدث ، كمػف ثػـ كػاف عميػو أف ينبييػا ، نجػده فػ
الثاني يحذؼ دالة النداء مما يشير إلى قرب معنكم لممنادل الذم يبدك ككأنو يعيش الحدث مشارؾ فيو 
مف خبلؿ ذرؼ الدمكع الذم ال مفر منو ؛ كلذلؾ تكجو النداء لمعينػيف معنػا كلػيس كاحػدة كمػا فػي الػنص 

ؼ الػنص الثػاني الػذم كضػع األكؿ الذم أيردؼ فيو المنادل باألمر بالجكد مما يؤكد عدـ حضػكره بخػبل
فيػػو المنػػادل أمػػاـ األمػػر المحػػتـ ، كىػػذا االخػػتبلؼ بػػيف النصػػيف يؤكػػد عمػػى " تركػػز المرثيػػة فػػي الحػػس 
األصيؿ الستمياـ المكقؼ المأسكم ، كصيره في إطاره الذاتي كاالجتماعي بكحػدة فكريػة فاعمػة كمنفعمػة 

لشػاعر لممرثػى فػي الػنص األكؿ باسػمو كاسػـ ( ، كىذا األمر ىػك استحضػار اْبقيـ المجتمع كثقافتو " )
أبيو ، ككأنو لـ يبمغ مف الشيرة حدِّا يغني فيو اسمو عف اسـ أبيو ، مثمما اكتفى في النص الثاني بذكر 

   َاسـ المرثى كحده مما يدؿ عمى اكتفائو بنفسو دكف الحاجة إلى مزيد تعريؼ 

                                                 

 ُِٓ -ُِْػ د/ محمد مفتاح : تحميؿ الخطاب الشعرم : استراتيجية التناص ػ سابؽ ػ ص ُ
 ـ: جمع ككماء كىي الناقة السمينة المقاحيد: جمع مقحاد كىي الناقة العظيمة السناـ مكدم: ىالؾ، الكك  ِٓػ ديكاف أكس ص ِ
  َ، الرزء : المصيبة ، العالي : األمر العظيـ ، الشأف : عرؽ الدمع مف الرأس إلى العيف  َُِػ السابؽ ص ّ
    َ ـ دار النمير ػ دمشؽُٖٗٗ/ ُط ٕٔػ د/ حسيف جمعة : قصيدة الرثاء : جذكر كأطكار ص ْ
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 ( : ٓكمف التناص الذاتي قكؿ زىير في صدر معمقتو )

ـِ أَ  ـْ َتَكمَّػػػػػػ ِـّ َأْوَفػػػػػػى ِدْمَنػػػػػػٌة َلػػػػػػ  ِمػػػػػػْف ُأ
 َوَداٌر َلَيػػػػػػػػػػػا ِبػػػػػػػػػػػالرَّْقَمَتْيِف َكَأنََّيػػػػػػػػػػػا

 

 ِبَحْوَماَنػػػػػػػػػػػػِة الػػػػػػػػػػػػدَّرَّاِج َفػػػػػػػػػػػػاْلُمَتَثمَّـِ  
 َمرَاِجػػػػُع َوْشػػػػـٍ ِفػػػػي َنَواِشػػػػِر ِمْعَصػػػػـِ 

 

يخػرج عػف سػنف  ـكىذه البداية الطممية نجدىا في مطمع غير قصيدة مف قصائده ، كىػك بػذلؾ لػ
الشػػػعراء العػػػرب إذ كانػػػت ىػػػذه المقدمػػػة الطمميػػػة " أكثػػػر المقػػػدمات انتشػػػارنا فػػػي صػػػدكر قصػػػائد الشػػػعراء 

( مما يعني أف الشاعر قد كاف يعيد ٔالجاىمييف ، إذ تتكالى صفكفنا في دكاكينيـ حتى تبمغ العشرات " )
ف كػػاف يحػػكم شػػيئنا مػػف  إنتػػاج نفسػػو مػػف خػػبلؿ شػػعره ، فيػػك يتنػػاص مػػع نتاجػػو السػػابؽ ، كىػػك تنػػاصّّ كا 

المشابية ، فتنو ينطكم عمى كثير مف المخالفة التي تتأتى بالنظر في المتناصات مع النص المذككر ، 
ا فيقكؿ في مقدمة ىذه المدحية )  ( :ٕفزىير يمتدح ىـر بف سناف أيضن

ـُ  ـْ َيْعُفَيػػػا اْلِقػػػَد  ِقػػػْؼ ِبالػػػدَِّياِر الَِّتػػػي َلػػػ
 ِنػػػػيُس َوالَ اَل الػػػػدَّاُر َ يََّرَىػػػػا َبْعػػػػِدي األَ 

 

ـُ   َي  َبَمػػػػػػػػػػى َوَ يََّرَىػػػػػػػػػػا اأَلْرَواُح َوالػػػػػػػػػػدِّ
ـُ   ِبالػػػػدَّاِر َلػػػػْو َكمََّمػػػػْت َذا َحاَجػػػػٍة َصػػػػَم

 

 ( :ٖكيقكؿ في مقدمة قصيدة مدحية لسناف بف أبي حارثة )
 َأِمػػػػػػػْف ءِؿ َلْيَمػػػػػػػى َعَرْفػػػػػػػَت الط مُػػػػػػػوالَ 
 َبِمػػػػػػػػػػػػػػػيَف َوَتْحِسػػػػػػػػػػػػػػػُب ءَياتِيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 

 والِبػػػػػػػػِذي ُحػػػػػػػػُرٍض َمػػػػػػػػاِثالٍت ُمثُػػػػػػػػ 
 ػػػػػفَّ َعػػػػْف َفػػػػْرِط َحػػػػْوَلْيِف َرق ػػػػا ُمِحػػػػياَل 

 

 ( : ٗكيمدحو بقصيدة أخرل يقكؿ في مقدمتيا )
 ِلَمػػػػػػػِف الػػػػػػػدَِّياُر َ ِشػػػػػػػيُتَيا ِباْلَفْدَفػػػػػػػدِ 
ـُ َلػػػػػػػَؾ ِجيػػػػػػػَرةٌ   َداٌر ِلَسػػػػػػػْمَمى ِإْذ ُىػػػػػػػ

 

 َكػػاْلَوْحِي ِفػػي َحَجػػػِر الَمِسػػيِؿ اْلُمْخِمػػػدِ  
َخػػػػػاُؿ َأْف َقػػػػػْد َأْخَمَفْتِنػػػػػي  َمْوِعػػػػػِدي  َواِ 

 

نحػػػف أمػػػاـ أربعػػػة نصػػػكص طمميػػػة مػػػف قصػػػائد مدحيػػػة يػػػربط مػػػا بينيػػػا دكرانيػػػا جميعنػػػا حػػػكؿ مػػػا 
تعرضػػت لػػو الػػديار مػػف التغيػػر كالتحػػكؿ كالعفػػاء الػػذم يتحػػكؿ إلػػى كسػػيمة اسػػتجداء لمػػتكمـ كالحػػكار بػػرغـ 

ار بعػد تػكىـ " كفػي النص األكؿ " فؤلينا عرفت الد يمشقة الشاعر في التعرؼ عمى حقيقة ىذه الديار ف
النص الثالػث " أمػف آؿ ليمػى عرفػت الطمػكال  " كفػي الػنص الرابػع " لمػف الػديار غشػيتيا بالفدفػد " ككميػا 
جمؿ حكارية تعتمد أسمكب االستفياـ الداؿ عمى تشػكؽ الشػاعر إلػى تأكيػد ىػاجس ارتبػاط الػديار بػالمرأة 

                                                 
  ٗػ شعر زىير ص ٓ  
  َـ ػ القاىرة َُٕٗػ دار المعارؼ  ُُٔػ د/ حسيف عطكاف : مقدمة القصيدة العربية الجاىمية ص ٔ
  َ، األركاح : جمع ريح ، الديـ : األمطار الدائمة مع سككف  ََُػ شعر زىير ص ٕ
  َؿ  ، فرط حكليف : بعد مضٌي حكليف ، محيبلن : أتى عميو حك  ُِٗػ السابؽ ص ٖ
، الفدفػد : األرض المرتفعػة ذات الحجػارة الصػمبة ،أك األرض المسػتكية ، الػكحي : الكتػاب ، حجػر المسػيؿ :  ِِٗػ السػابؽ ص ٗ

  َىك الحجر في مجرل الماء كىك أصمب لو ، المخمد : الثابت المقيـ 
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قاياىػػا كمعالميػػا أمػػاـ عكامػػؿ البمػػى كالعفػػاء ، المعنيػػة كتثبيتػػو فػػي نفسػػو ، كمػػا ثبتػػت ىػػذه الػػديار ، أك ب
كلذلؾ جاءت الصكرة التشبييية لتمػؾ الػديار فػي النصػكص الثبلثػة مػف لكحػة مكضػكعية كاحػدة : الػنقش 
باإلبرة لتثبيت الرسـ أك الكتابة عمى ذراع الفتاة في النص األكؿ ، كالرٌؽ المكتكب كقد حاؿ عميو الحكؿ 

يػػر فػػي الػػنص الثالػػث كالكتػػاب المنحػػكت عمػػى الحجػػر الصػػمب لمداللػػة ليػػدؿ عمػػى عرضػػتو لمتحػػكؿ كالتغ
عمػى الثبػات فػػي الػنص الثالػػث ، ثػـ تػػأتي المفارقػة بػيف الػػنص الثػاني كغيػػره مػف النصػػكص ، مػف حيػػث 

إذ أثبػػت ؛ البدايػػة بأسػػمكب األمػػر اللتمػػاس الكقػػكؼ أمػػاـ ىػػذه الػػديار التػػي يبػػدك أنيػػا قػػد أصػػابتو بػػالحيرة 
نمػا فعػؿ بقاءىا كعدـ عفائي ا رغـ تقادـ الزمف بيا ، كعاد مستدركنا أف الذم غيرىا ليس تقادـ الزمف ، كا 

ػا خارجيِّػا كخاصػة بيتػو الثػاني اليطػكؿ الرياح كاألمطار الدائمة  التػي يتنػاٌص بيػا مػع امػرئ القػيس تناصِّ
 ( :َُمف معمقتو )

ـْ َيْعػػُؼ َرْسػػُمَيا  َفُتوِضػػَم َفػػاْلِمْقرَاِة َلػػ
 

 َيا ِمػػػْف َجُنػػػوٍب َوَشػػػْمَأِؿ ِلَمػػػا َنَسػػػَجتْ  
 

ذا كاف التناص في النصكص األربعة السابقة عند زىير قػد دار حػكؿ المقدمػة الطمميػة ، كبػدا  كا 
فييا جميعنا حرصو عمى تأكيػد مػا آلػت إليػو أحػكاؿ تمػؾ الػديار ، كآثػار ذلػؾ عمػى نفسػو حيػث رغػب فػي 

ستمياـ الػذكريات ، كفنيِّػا حيػث تحػدث فييػا عػف " طكؿ المكث أماميا ماديِّا لؤلنس بيا أك لبكائيا ، أك ا
طائفػػة كاسػػعة مػػف رسػػـك األطػػبلؿ كمقكماتيػػا الفنيػػة ، فحػػدد مػػكاطف الػػديار ، كرسػػـ ليػػا صػػكرة دقيقػػة ، 
كسمى صاحبتيا ػ أـ أكفي ػ ليمى ثـ سممى ػ كصكر ما حؿ بيا مف الحيػكاف تصػكيرنا بػديعنا كذكػر كقكفػو 

ف السنيف ، ثـ صكر نفسو كقد ساكرىا الكىـ كاشتبيت عميو الديار فمػـ فييا ، كما مر عمى بيعده عنيا م
( كذلؾ في النص األكؿ ، فتنو في نكنيتػو التػي يمػدح بيػا ىػـر ُُتتبيف حقيقتيا إال بصعكبة كعسر " )

ف كاف ثمة مفارقة بيف النصكص السػابقة كىػذا الػنص  بف سناف يتناص مع النصكص السابقة ذاتيِّا ، كا 
 ( :ُِي مقدمتو )الذم يقكؿ ف

 

ـْ ِلْمَمَنػػػاِزِؿ ِمػػػْف َعػػػاـٍ َوِمػػػْف َزَمػػػفٍ   َكػػػ
َِاُد ِبَيػػػػػا ـَ اْلفُػػػػػ   ِؿ َأْسػػػػػَماَء ِإْذ َىػػػػػا
ْذ ِكاَلَنػػػػػػػػػا ِإَذا َحاَنػػػػػػػػػْت ُمَفاَرَقػػػػػػػػػةٌ   َواِ 

 

  ِؿ َأْسػػػػػػػػػػَماَء ِبػػػػػػػػػػاْلُقفَّْيِف َفػػػػػػػػػػالر ُكِف  
ـْ تَػػػِبفِ  ـْ َتْظَعػػػْف َوَلػػػ ْذ ِىػػػَي َلػػػ  ِحيًنػػػا َواِ 

 َوى َكْشػػًحا َعَمػػى َحػػَزِف ِمػػَف الػػدَِّياِر َطػػ
 

 

كىػػػذه المفارقػػػة تبػػػدك فػػػي العنايػػػة الكبيػػػرة التػػػي أكالىػػػا بػػػاألطبلؿ كالػػػديار كالرسػػػـك مػػػف الكصػػػؼ كالتحميػػػؿ 
كالتعميؿ ألحكاليا ، كما صارت إلييا بعد رحيؿ أىميا ، كأثر التغير كالتحكؿ عميو ، ككؿ تمؾ العناية لـ 

                                                 
  َثقافية ػ بيركت ـ ػ المكتبة الُِٖٗىػ/َُِْ/ٕط ُّْػ حسف السندكبي : شرح ديكاف امرئ القيس ص َُ 

ا ص ُُ دار سعد الديف ػ دمشؽ  ِٗػ د/ كىب أحمد ركمية : بنية القصيدة العربية حتى نياية العصر األمكم قصيدة المدح نمكذجن
  َـ  ُٕٗٗىػ / ُُْٖ

  َ، الكشح : الخاصرة   ِٕٗ -ِٖٕػ شعر زىير ص ُِ
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فيو عف المنازؿ ، كليس عف الػديار كالرسػـك كاألطػبلؿ عمػى نجدىا في ىذا النص األخير الذم يتحدث 
ما ىػك شػائع عنػده كعنػد غيػره مػف الشػعراء ، كمػا تبػدك ىػذه المفارقػة فػي حديثػو عػف عبلقػة الحػب التػي 

 َربطت بينو كبيف أسماء ، كما يسيطر عمييما مف الحزف ساعة الفراؽ 
كاألطػػبلؿ الباقيػػة ، كالػػدمف الباليػػة كمػػف التنػػاص الػػذاتي فػػي إطػػار الحػػديث عػػف الػػديار الدارسػػة 

 لديار المحبكبة بعد ارتحاليا ، كأثر الرياح كاألمطار فيما أصابيا مف العفاء كالدركس قكؿ كعب :
 َأِمػػػػػْف ِدْمَنػػػػػِة الػػػػػدَّاِر َأْقػػػػػَوْت ِسػػػػػِنيَنا
يُم َأْذَياَلَيػػػػػػػػػػا  ِبَيػػػػػػػػػػا َجػػػػػػػػػػرَِّت الػػػػػػػػػػرِّ

 

 َبكْيػػػػػػػػػَت َفَظْمػػػػػػػػػَت َكِئيًبػػػػػػػػػا َحِزيَنػػػػػػػػػا 
ـْ ُتْبػػػِؽ ِمػػػ  (ُّ)ْف َرْسػػػِمَيا ُمْسػػػَتِبيَناَفَمػػػ

 

ا )  ( :ُْكيقكؿ أيضن

 َأِمػػػػػْف ِدْمَنػػػػػٍة َفْقػػػػػٍر َتَعاَوَرَىػػػػػا اْلِبَمػػػػػى
 َتَعاَوَرَىػػػػػا ُطػػػػػوُؿ اْلِبَمػػػػػى َبْعػػػػػَد ِجػػػػػدَّةٍ 

 

 ِلَعْيَنْيػػػػػَؾ َأْسػػػػػرَاٌب َتِفػػػػػيُض ُ ُروُبَيػػػػػا 
 َوَجػػػػػػػرَّْت ِبَأْذَيػػػػػػػاٍؿ َعَمْيَيػػػػػػػا َجُنوُبَيػػػػػػػا

 

ا يناص اآلخر لفظنا ، فالشػاعر يبػدؤىما ببدايػة اسػتفيامية كاحػدة إذ يبدك مف النصيف أف أحدىم 
ىي : أمف دمنة ، جرت الػريح أذياليػا ، جػرت بأذيػاؿ عمييػا جنكبيػا ، مػع الحفػاظ عمػى الكحػدة الدالليػة 
التي يصؼ فييا الدمنة كمػا أصػابيا مػف البمػى كالتحػكؿ كالتغيػر بسػبب الػريح كاألمطػار ، حتػى صػارت 

لتػي أصػابتو بػالحزف كالبكػاء : بكيػت ، لعينيػؾ أسػراب تفػيض غركبيػا كذاؾ مػا يشػير إلى تمػؾ الصػكرة ا
ػػا أك تمييػػدنا  إلػػى أف الػػنص الثػػاني قػػد خمػػص لمبكػػاء الغزيػػر كحػػده ، ككػػأف الػػنص األكؿ قػػد كػػاف افتتاحن

   َألسراب الدمكع ىذه أف تفيض بسبب حالة ىذه الدمف 
ي سياؽ الظعف كاالرتحاؿ ، كمػا تركػو التنقػؿ كتناص الشعراء مع ذكاتيـ مما أنتجكه مف شعر ف

كاالرتحػػاؿ فػػي قمػػب الشػػاعر نجػػده عنػػد الحطيئػػة كىػػك يتحػػدث عػػف ىنػػد كارتحاليػػا مػػف الػػديار  كالرغبػػة 
 ( :ُٓالمسيطرة عمى قمبو لمد حباؿ الكصؿ بينيما يقكؿ الحطيئة )

 َأاَل َطَرَقْتَنػػػػػػػا َبْعػػػػػػػَدَما َىَجػػػػػػػُدوا ِىْنػػػػػػػدٌ 
 َأْرٌض ِبَيػػػػػػا ِىْنػػػػػػدُ َأاَل َحبَّػػػػػػَذا ِىْنػػػػػػٌد وَ 

 

 َوَقػػْد ِسػػْرَف َ ػػْورًا َواْسػػَتَباَف َلَنػػا َنْجػػدُ  
 َوِىْنػػٌد َأتَػػى ِمػػْف ُدوِنَيػػا النَّػػْأُي َوالُبْعػػُد 

 

ا  )  ( :ُٔكيقكؿ عف ىند كرحمتيا أيضن
 

 َأال َطَرَقػػػػْت ِىْنػػػػُد اْلُيُنػػػػوِد َوُصػػػػْحَبِتي
ـْ تَػػػػػػػػػَر ِإالَّ ِفْتَيػػػػػػػػػًة َوِرَحػػػػػػػػػاَلُيـْ   َفَمػػػػػػػػػ

 ِبَحػػػػػػْورَاَف َحػػػػػػْورَاِف اْلُجُنػػػػػػوِد ُىُجػػػػػػودُ  
 َوُجػػػػػػػػْرًدا َعَمػػػػػػػػى َأْثَبػػػػػػػػاِجِيفَّ ُلُبػػػػػػػػودُ 

                                                 
 َ  ّٕػ ديكاف كعب ص ُّ 

 َ ُّٗػ السابؽ ص ُْ
   َ ْٔ -ّٔص  ػ ديكاف الحطيئةُٓ
 َ ِٖٓ -ِْٖػ السابؽ ص ُٔ
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ـْ ُدوفَ   ِىْنػػػػٍد ِمػػػػْف َعػػػػُدو  َوَبْمػػػػػَدةٍ  َوَكػػػػ
 

 ِبَيػػػػػػػػا ِلْمِعتَػػػػػػػػاِؽ النَّاِجَيػػػػػػػػاِت َبِريػػػػػػػػُد 
 

نممػح فػي النصػيف تكحػدنا دالليِّػا يرتكػز حػكؿ ارتحػاؿ ىنػد ػ المػرأة الكحيػدة فػي النصػيف ػ كرغبػة 
ف يمـ طيفيا بخيالو ؛ كلذلؾ يستفتح النصيف جميعنا بدالة التنبيػو المردكفػة بالفعػؿ الماضػي الشاعر في أ

: أال طرقػت ، ثػػـ الحػديث عػػف الرحمػة كاتسػػاع المسػافة بينػػو كبينيػا ، كامتػػداح أرضػيا ، كقػػد جػاء النػػأم 
مة المعينػة عمػى مف ًقبىميا ىي ، كمع النأم كاتساع المسافة في النص األكؿ ، كاف البد مف كجكد الكسي

قطع ىذه المسافة كاختراقيػا كمػا تضػمو مػف األعػداء كالػببلد ، ىػذه الكسػيمة ىػي الخيػؿ العتػاؽ المسػرعة 
   َالتي يشير كصفيا بالعتاؽ إلى أصالتيا ككرامتيا 

كمػػع ىػػذا التكحػػد الػػداللي الػػذم بػػدا معػػػو أف الػػنص الثػػاني امتػػداد لمػػنص األكؿ ، نجػػد التكافػػػؽ 
ف خػػبلؿ مطمػػع البيػػت األكؿ فػػي النصػػيف : أال طرقتنػػا ، أال طرقػػت ، كمػػا يبػػدك فػػي المفظػػي الػػذم بػػدا مػػ

ػ عمييمػػا معنػا ، إذ قػػد كرد اسػػميا فػػي الػنص األكؿ أربػػع مػػرات ، كفػػي الثػػاني  ىنػػدسػيطرة اسػػـ المػػرأة ػ 
مرتيف ، كىي سيطرة تكضح رغبة الشاعر فػي التمػذذ بػذكرىا ، كلػذا فقػد أطػاؿ الحػديث عنيػا فػي الػنص 

ؿ ، ثـ قصر عف المرات األربع إلى مرتيف اثنتيف في النص الثاني إذ أدخميا في مقارنػة مػع غيرىػا األك 
مف الينكد ، كمف تماـ تفكقيا عمييٌف عدـ اإلكثار مف ذكرىا ؛ ألنو يغض مػف تميزىػا ، كمػف ثػـ اكتفػى 

( لػـ يكػف ليػأتي مػف ُٕبتضافتيا إلى كؿ الينكد : ىند الينكد ، مؤكدنا عمى أف ىيامو بيا كعشقو إياىػا )
نما لتفكقيا عمى نظائرىا    َفراغ ، كا 

كمف خبلؿ ما سبؽ مف نماذج التنػاص الػذاتي عنػد الشػعراء األربعػة كجػدنا أنيػـ لػـ يككنػكا فقػط 
نما راحػكا يحػاكركف ىػذا الػذم قيػؿ ، كيعيػدكف إنتاجػو مػرة ثانيػة بمػا يشػير  يكرركف ما سبؽ أف قالكه ، كا 

لػـ تكػف عنػدىـ مجػرد تعػالؽ نػص سػابؽ مػع نػص الحػؽ بقػدر مػا كانػت تشػير إلى ظاىرة التناص التي 
إلػػى مػػا بػػيف النصػػكص جميعيػػا مػػف الػػتبلحـ كالتػػرابط الػػذم يػػكحي ككػػأف إبػػداع الشػػاعر الكاحػػد جميعػػو 
مجرد قصيدة كاحػدة أنتجيػا صػاحبيا عمػى فتػرات متفاكتػة مػف عمػره ، كربمػا عٌضػد مػف ىػذه اإلشػارة أف 

المتناٌصػة قػد كانػت امتػدادات لمنصػكص التػي يتناصػكف معيػا   أك أنيػا كانػت كثيرنا مف تمؾ النصػكص 
يػػاه مػػف النصػػكص  بمثابػػة دالالت جديػػدة يضػػفييا الػػنص المنػػاص أك البلحػػؽ عمػػى ذلػػؾ الػػذم يتنػػاص كا 

   َالسابقة 

كمػػا لػػكحظ أف التنػػاص قػػد شػػمؿ الداللػػة كالمفػػظ جميعنػػا ، كذلػػؾ بخػػبلؼ بعػػض البػػاحثيف الػػذيف 
كؿ بػػأف " عمميػػة التنػػاص منصػػبة عنػػد مدرسػػة عبيػػد الشػػعر كغيرىػػا عمػػى البنػػاء المغػػكم ، ذىبػػكا إلػػى القػػ

                                                 

أف يقػػاؿ : ىٌندتػػو المػػرأة بمعنػػى أكرثتػػو عشػػقنا بالمبلطفػػة كالمغازلػػة ، أك الينتػػو  ّْٖ/ّػػػ مػػف دالالت مػػادة ىنػػد فػػي لسػػاف العػػرب ُٕ
   َكالطفتو ، كيقاؿ : ىٌندت فبلنة بقمبو إذا ذىبت بو 

 َ ُْٓؽ ػ ص ػ د/ حسيف جمعة : المسبار في النقد األدبي ػ سابُٖ
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جػػػراء االنزيػػػاح المبلئػػػـ عمػػػى الشػػػفرة النصػػػية " ) ( ، فقػػػد رأينػػػا فػػػي النمػػػاذج التناصػػػية عنػػػد الشػػػعراء ُٖكا 
ة حػػكؿ األربعػة الػػذيف يمثمػكف مدرسػػة الصػنعة ، أك عبيػػد الشػعر تكافقنػػا لغكيِّػا بػػدكراف النصػكص المتناصػػ

مجمكعػػػة مػػػف األلفػػػاظ التػػػي مثمػػػت محػػػكر التجربػػػة الشػػػعرية عنػػػد كػػػؿ كاحػػػد مػػػنيـ ، كمػػػا رأينػػػا الداللػػػة 
المطركحة كاحدة فيي عند أكس بف حجر الرثػاء ، كعنػد زىيػر بػف أبػي سػممى كابنػو كعػب الحػديث عػف 

يمػـ بػو خيالػو رغػـ  األطبلؿ كالدمف كالديار البالية ، كعند الحطيئػة كانػت عػف ارتحػاؿ المػرأة كأمنياتػو أف
  َما بينيما مف المسافة 

 

كمع التكحد المفظي كالداللي انتفت عممية التكرار لمنصكص السابقة ، إذ قد لكحظت اختبلفػات 
لغكية ، كتكسعات داللية ، ككأف الشعراء في تناصاتيـ الذاتية إنما كػانكا يمارسػكف عمميػة تفكيػؾ نصػي 

ا التفكيػػؾ كالتركيػػب قػػد بػػدا فػػي اإلشػػارة التػػي أشػػار بيػػا البحػػث ، ثػػـ إعػػادة تركيبػػو مػػف جديػػد ، كلعػػؿ ىػػذ
حكؿ عممية التنقيح كالتيذيب كالتثقيؼ ، تمؾ العممية التي تشير إلى كجكد نصِّ أنتجو الشاعر ، ثـ راح 
ييذبو كينقحو كيثقفو ، كيخرجو في ثػكب جديػد ، قػد تربطػو بعػض المبلمػح الكثيػرة أك القميمػة مػع الػنص 

  َلـ يخرج إلى حيز الكجكد الفعمي في بنية القصيدة السابؽ الذم 
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 المبحث الثانً : التناص الخارجً :

فػػي ىػػذا الػػنمط تتحػػكؿ ذاكػػرة الشػػاعر إلػػى شػػبكة تتعػػالؽ فييػػا مجمكعػػة مػػف النصػػكص ألدبػػاء  
آخػػريف ، كآنئػػذو يبػػدك العمػػؿ التناصػػي الػػذم يقػػكـ بػػو الشػػاعر ككأنػػو " حػػكار بػػيف نػػصٍّ كنصػػكصو أخػػرل 

ذا كاف التناص الذاتي يحتػاج إلػى جيػدو مػف المتمقػي ُٗة المصادر كالكظائؼ كالمستكيات " )متعدد ( ، كا 
إلدراكو ، كذلؾ عندما يفتش عنػو فػي إبػداع الشػاعر ، فػتف التنػاص الخػارجي بيػذه الداللػة المرتبطػة بػو 

  َفي حاجة إلى جيد مضاعؼ مع ثقافة كاسعة إلدراؾ ىذه التناصات بيف مبدعيف مختمفيف 
كيبػػػرز التنػػػاص الخػػػارجي الطاقػػػة الثقافيػػػة الكبيػػػرة لػػػدل المبػػػدع المنػػػاٌص كقريحتػػػو الحاضػػػرة فػػػي 
تكظيؼ تمؾ النصكص تكظيفنػا ال يقػؼ فقػط عنػد حػد البنيػة المغكيػة بنقػؿ ألفػاظ أك مػداميؾ لغكيػة كاممػة 

ا أك ىما م نما تتعداىا لتشمؿ البنية الداللية أيضن عنا ، فالتناص كما مف النصكص التي يتعالؽ معيا ، كا 
ذا كػاف إدراؾ التنػاص لػيس أمػرنا صػعبنا عمػى المبػدع بالصػفات  مر يشمؿ الشػكؿ كالمضػمكف جميعنػا ، كا 
السػػػابؽ ذكرىػػػا فيػػػو ،فربمػػػا كػػػاف مػػػف الصػػػعكبة بمكػػػاف عمػػػى القػػػارئ العػػػادم أك غيػػػر المتمػػػرس بدراسػػػة 

تنػاص متمقينػا ذا خبػرة كدربػة النصكص األدبيػة كمصػادرىا كدالالتيػا ؛ كلػذلؾ يسػتدعي ىػذا الػنمط مػف ال
تمكنو مف إدراؾ المتشابيات كتمييز االختبلفات ؛ ذلػؾ أف حضػكر الػنص اآلخػر فػي الػنص الحػالي قػد 
يكػػكف عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الخفػػاء ، أك تػػـ تكظيفػػو ببراعػػة عاليػػة مػػف قبػػؿ المبػػدع بحيػػث ال يسػػتطيع 

ة المتأنية كسيمة مػف كسػائؿ الكقػكؼ عمػى القارئ غير المتمرس تمييز ىذا مف ذاؾ ، كلذلؾ كانت القراء
  َالتناصات بيف المبدعيف 

كسكؼ تدكر دراسة التناص الخارجي عند شعراء الصنعة حػكؿ محػكريف ، أكليمػا التنػاص بػيف 
بعضيـ ، كثانييما التناص بينيـ كبيف غيرىـ مف الشعراء ؛ ألنيـ لـ يككنكا منعزليف عف الكاقع الشعرم 

  َنما قد مارسكا عبلقات تأثرية متبادلة مع غيرىـ  الذم عاشكا كسطو ، كا  
 

 أوالً : التناص بٌن الشعراء األربعة :

سػػبقت اإلشػػارة فػػي التمييػػد إلػػى كػػكف ىػػؤالء الشػػعراء األربعػػة يمثمػػكف تيػػارنا شػػعريِّا اتخػػذ سػػمات  
بداعيػػة خاصػػة ، كمػػا سػػبؽ القػػكؿ إلػػى تقدمػػة أكس بػػف حجػػر عمػػى غيػػره مػػف الثبلثػػة اآلخػػر  يف ؛ لغكيػػة كا 

كلذلؾ كاف طبيعيِّا أف يككف لشعره أثر في أشعارىـ خاصة كأنيـ كانكا ركاة لشعره ، كالركايػة مػف شػأنيا 
أف تتػػرؾ أثرىػػا فػػي إبػػداعات الػػراكم ، كمػػف ثمػػة فسػػكؼ يكػػكف شػػعر أكس بػػف حجػػر المرجعيػػة النصػػية 

ف كاف البحث لف يحتكـ إلى ذلؾ إال بالقدر الذم يميط المثػاـ عػف  اآلليػة التناصػية الممثمػة لآلخريف ، كا 
لمقكاسػػـ المشػػتركة بيػػنيـ جميعنػػا ، كلعػػؿ األسػػبقية الزمنيػػة ألكس ىػػي التػػي دفعػػت بعػػض النقػػاد القػػدامى 

                                                 

   َّػ محمد عزاـ : النص الغائب ػ سابؽ ػ ص ُٗ
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(   كاألخػذ َِكابف قتيبة كالقاضي الجرجاني إلى القكؿ بأخذ زىير بػف أبػي سػممى عػف أكس بػف حجػر )
الكتابػات النقديػة كالببلغيػة فػي التػراث مصطمح ييعد أقؿ حدة مف مصػطمح السػرقة الشػائع فػي كثيػر مػف 

( ، كبرغـ ذلؾ فتنو ُِالعربي ، كما أنو لفظ بغيض كمستكره ميما كاف مكضكعو ، أك سياؽ إطبلقو )
ػػػػ مصػػػطمح السػػػرقة ػ يشػػػير إلػػػى قضػػػية التػػػأثير كالتػػػأثر كالتكاصػػػؿ أك التنػػػاص بػػػيف الشػػػعراء السػػػابقيف 

طمح السػػرقة قضػػية ركايػػة الشػػعر الجػػاىمي ، كىػػي كالبلحقػػيف أك بػػيف المتعاصػػريف ، كمػػا يسػػتدعي مصػػ
كاحدة مف قضايا ىذا الشعر التي نػدر أال نجػد ليػا حضػكرنا فػي أيػة دراسػة نقديػة أك أدبيػة تتنػاكؿ األدب 
الجاىمي عامة كشعره خاصة ،  كىي قضية لـ يسػمـ منيػا شػعراء الصػنعة األربعػة   فتننػا نجػد بيتنػا مػف 

  يكاف أكس كديكاف زىير ، كىذا البيت ىك :الشعر يتكرر بمفظو كمعناه في د

ـْ ُتْعػِرْض َعػِف اْلَجْيػِؿ َواْلَخَنػا  ِإَذا َأْنَت َل
 

 (ِِ)َأَصْبَت َحِميًمػا َأْو َأَصػاَبَؾ َجاِىػُؿ  
 

إف كركد البيت عمى ىذه الصكرة المفظ داللية عند كػؿٍّ مػف أكس بػف حجػر كزىيػر بػف أبػي سػممى ليقػؼ 
ذا أخػػػذنا بمنطػػػؽ السػػػابؽ بالباحػػػث مثػػػؿ ىػػػذه الكقفػػػة ال طكيمػػػة التػػػي تبحػػػث عػػػف نسػػػبة البيػػػت ألييمػػػا ، كا 

كالبلحؽ ، كالراكم كالمركم عنو أك لو ، لقمنا إف البيت ألكس ، كأخذه زىير إما عمى سػبيؿ التضػميف ، 
ذا قمنػا بالتنػاص ، فػتف  ما عمى سبيؿ األخذ / السرقة ، أك التنػاص باالصػطبلح النقػدم المعاصػر ، كا  كا 

ع البحػػث إلػػى اسػػتخداـ إجػػراءات التحميػػؿ النصػػي كمبادئػػو لمكشػػؼ عػػف حقيقػػة نسػػبة البيػػت ألمٍّ ذلػػؾ يػػدف
مف الشاعريف ، بعيدنا عف األسبقية التاريخية ، أك عبلقات القربى كالمصاىرة التػي ربطػت مػا بػيف أكسو 

ى كزىيػػػر ، فػػػتف ىػػػذا التحميػػػؿ النصػػػي " يؤسػػػس لعضػػػكية الفعػػػؿ الشػػػعرم كيؤكػػػد جسػػػدية الػػػنص ، بمعنػػػ
(   ِّحيكيتػػػو كتفاعمػػػو الػػػداخمي الػػػذم ينفػػػي الػػػدخيؿ ، كيثبػػػت العنصػػػر األصػػػيؿ  ليبنػػػي ذاكػػػرة الػػػنص ")

  َكيكضح الخصكصية كالتميز 
يجيء البيػت السػابؽ فػي خاتمػة مقطعػة مػف سػتة أبيػات بعػث بيػا أكس بػف حجػر إلػى يزيػد بػف  

ره بأنػو مػف قكمػو ، كال يحسػف بػو ػ  يزيػد ػ عبد ا يبرئ فييا ساحتو مما اتًُّيـ بو مػف خيانػة يزيػد ، كييػذىك
أف يجافي قكمو ، أك أف يقػاتميـ ، كال يجػب أف يسػمع لكػبلـ الكاشػيف ، ثػـ يختػتـ المقطعػة بثبلثػة أبيػات 
ػػا تػػرتبط كمكضػػكع المقطعػػة ارتباطنػػا دالليِّػػا ، كمػػف ثمػػة يمكػػف تقسػػيـ المقطعػػة إلػػى جممتػػيف  يضػػمنيا حكمن

  َ( ِْقنا إيقاعيِّا كبنائيِّا كدالليِّا متكامبلن )شعريتيف كؿ كاحدة منيما تمثؿ نس
                                                 

 ُٕٓ، كانظر : القاضي الجرجاني :الكساطة ػ سابؽ ػ ص َِٓ/ ُػ ابف قتيبة : الشعر كالشعراء ػ سابؽ ػَِ
  َـ ػ المكتب اإلسبلمي ُٕٓٗ/ِػ ط ُّػ د/ محمد مصطفى ىدارة : مشكمة السرقات في النقد العربي ص ُِ
  ِٖٔ، ديكاف زىير ص  ٗٗس ص ػ ديكاف أك ِِ
  َ ءـ ػ المركز الثقافي العربي ػ الدار البيضاُْٗٗ/ُط ُْ -ُّػ د/ عبد ا الغذامي : القصيدة كالنص المضاد ص ِّ
ػا حػكؿ أنػكاع الجمػؿ الشػعرية : الخطيئػة  َّػػ د/ عبػد ا الغػذامي : القصػيدة كالػنص المضػاد ػ السػابؽ ػ ص ِْ ، كانظػر لػو أيضن

 ـ  ُٖٓٗىػ/ َُْٓ/ُػ ط َُٗ -ٖٗالثقافي ػ جدة ػ ص  ير : مف البنيكية إلى التشريحية ػ النادم األدبكالتكفي
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 ( :ِٓتبدأ أكالىما باألبيات الثبلثة األكلى كىي قكلو )

 َيػػػػػػػا رَاِكًبػػػػػػػا ِإمػػػػػػػاَّ َعَرْضػػػػػػػَت َفػػػػػػػَبمَِّغفْ 
ـْ َأُخْنػػػػػػػػػَؾ َوَأنَّػػػػػػػػػوُ   ِب َيػػػػػػػػػِة َأنِّػػػػػػػػػي َلػػػػػػػػػ
ـْ َواَل َتُكػػػػػفْ   َفَقْوُمػػػػػَؾ اَل َتْجَيػػػػػْؿ َعَمػػػػػْيِي

 

  َمػػػػػا َأَنػػػػػا َقاِئػػػػػؿُ َيِزيػػػػػَد ْبػػػػػَف َعْبػػػػػِد اهللِ  
 ِسَوى اْلَحؽِّ َمْيَما َيْنِطػِؽ النَّػاُس َباِطػؿُ 
ـْ َوُتَقاِتػػػػػػػػػُؿ  ـْ َىِرًشػػػػػػػػػا َتْغتَػػػػػػػػػاُبُي  َلُيػػػػػػػػػ

 

 

 ( : ِٔبينما تبدأ الجممة الثانية باألبيات الثبلثة األخيرة ، يقكؿ فييا )

 َوَمػػػػا َيػػػػْنَيُض اْلَبػػػػاِزي ِبَغْيػػػػِر َجَناِحػػػػوِ 
 اٍؽ َسػػػػػػػػػػػِميَمةٍ َواَل َسػػػػػػػػػػػاِبٌؽ ِإالَّ ِبَسػػػػػػػػػػػ

ـْ ُتْعػِرْض َعػِف اْلَجْيػِؿ َواْلَخَنػا  ِإَذا َأْنَت َل
 

 َواَل َيْحِمػػػػػػػُؿ اْلَماِشػػػػػػػػيَف ِإالَّ اْلَحَواِمػػػػػػػػؿُ  
َناِمػػػػػؿُ  ـْ ُتِعْنػػػػػُو اأَل  َواَل َبػػػػػاِطٌش َمػػػػػا َلػػػػػ
 َأَصػػػػػػْبَت َحِميًمػػػػػػا َأْو َأَصػػػػػػاَبَؾ َجاِىػػػػػػؿُ 

 

كمػة ، ككميػا تؤكػد أف المػرء بقكمػو ، فيػك فيك يقدـ فييا ليزيد مجمكعة مف النصائح جاءت بأسمكب الح
بيـ كائف كمف ثمة فبل يحؽ لو أف يجافييـ ، كعميو أاٌل يجيؿ عمييـ باستماع باطػؿ الكاشػيف ؛ ألنػو إف 
فعؿ فسكؼ يصيب الحميـ مف قكمو ، أك يصيبو منيـ مف يقابؿ إساءتو بمثميا ، كمف ثمة تتقطع عػرل 

رية ترتبط كسابقتيا بربػاط داللػي يؤكػد تبلحػـ البيػت األخيػر مػع القكـ ، كعمى ذلؾ فتف ىذه الجممة الشع
  َكؿ ما سبقو مف أبيات ، كعميو يككف البيت قارِّا في مكضعو مف مقطعة أكس 

أمػا عنػػد زىيػػر بػػف أبػػي سػػممى ، فقػػد جػػاء ىػذا البيػػت فػػي نيايػػة قصػػيدة مػػف أربعػػة كعشػػريف بيتنػػا  
ركػػب بعيػػرنا بػػبطف نخػػؿو ، فػػذىب بػػو فيمػػؾ ، كىػػذه قاليػػا فػػي سػػناف بػػف حارثػػة ككػػاف كىػػك شػػيد كبيػػر قػػد 

القصػػيدة يمكػػف تقسػػيميا دالليِّػػا إلػػى أربعػػة جمػػؿو شػػعرية يبػػدؤىا بالحػػديث عػػف منػػازؿ سػػممى كقػػد درسػػت 
 ( : ِٕكأصابيا العفاء )

 ِلَسػػػػػػػْمَمى ِبَشػػػػػػػْرِقيِّ اْلَقَنػػػػػػػاِف َمَنػػػػػػػاِزؿُ 
ـَ َحمَّػػػػْت : َصػػػػْيُفُو َوَرِبيُعػػػػػوُ   َعَفػػػػا َعػػػػا

ػػػػػػَؿ ِمْنَيػػػػػػ  ا َأْىُمَيػػػػػػا َوَخَمػػػػػػْت َلَيػػػػػػا َتَحمَّ
 َكػػػػػػػػػػَأفَّ َعَمْيَيػػػػػػػػػػا ُنْقَبػػػػػػػػػػًة ِحْمَيِريَّػػػػػػػػػػةً 

 

ـٌ ِبَصػػػػػػْحرَاِء ال مَبيَّػػػػػػيِف َحاِئػػػػػػؿُ    َوَرْسػػػػػػ
ـَ َقاِبػػػػػػؿُ  ـٌ َيْتَبػػػػػػُع اْلَعػػػػػػا  َوَعػػػػػػاـٌ َوَعػػػػػػا
 ِسػػػػػػُنوَف َفِمْنَيػػػػػػا ُمْسػػػػػػَتِبيٌف َوَماِثػػػػػػؿُ 
ػػػػػػَياِقُؿ   ُيَقطُِّعَيػػػػػػا َبػػػػػػْيَف اْلُجفُػػػػػػوِف الصَّ

 

 لجممة الشعرية الثانية عف الظعائف كارتحاليف ، ك مشيد الرحمة عمى قمبو فيقكؿ :كيتحدث في ا 
ػػْر َخِميِمػػي َىػػْؿ تَػػَرى ِمػػْف َظَعػػاِئفٍ   َتَبصَّ
 َنَشػػْزَف ِمػػَف الػػدَّْىَناِء َيْقَطْعػػَف َوْسػػَطَيا

ػػػْبِم اأَلَشػػػاُء اْلَحَواِمػػػؿُ    َكَمػػػا زَاَؿ ِفػػػي الص 
 َشػػػػػػػػػػَقاِئَؽ َرْمػػػػػػػػػػٍؿ َبْيػػػػػػػػػػَنُيفَّ َخَماِئػػػػػػػػػػؿُ 

                                                 
 ، ىرشنا : ىك الجافي ٗٗػ ديكاف أكس ص ِٓ 

  َػ السابؽ الصفحة نفسيا ِٔ
حمػؿ : ترحػؿ ، ، القنػاف : جبػؿ ، المبيػاف : مكضػع ، حائػؿ : متغيػر أتػى عميػو حػكؿ ، قابػؿ : مقبػؿ ، ت ِّٔػ شعر زىيػر ص ِٕ

 النقبة : ضرب مف الثياب تمبسو المرأة ، الجفكف : جمع جفف كىك غمد السيؼ ، الصياقؿ : الذم يصقؿ السيؼ 
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ػػػػػا َبػػػػػَدْت َسػػػػػاُؽ اْلِجػػػػػَواِء َوَصػػػػػاَرةٌ   َفَممَّ
 َيػػػاَطِرْبػػَت َوَقػػػاَؿ اْلَقْمػػػُب َىػػػْؿ ُدوَف َأْىمِ 

ُف ُبْعػػػػػػَد اأَلْرِض َعنِّػػػػػػي َفِريػػػػػػَدةٌ   ُتَيػػػػػػوِّ
 َكػػػػػػػَأفَّ ِبَضػػػػػػػاِحي ِجْمػػػػػػػِدَىا َوَمَقػػػػػػػذَِّىا

 

ػػػػػػػػػػػػػػاَواُتُيفَّ اْلَقَواِبػػػػػػػػػػػػػػؿُ   َوَفػػػػػػػػػػػػػػْرٌش َوَحمَّ
 ؿُ ِلَمػػػػػػػػػػْف َجػػػػػػػػػػاَوَرْت ِإالَّ َلَيػػػػػػػػػػاٍؿ َقاَلِئػػػػػػػػػػ

 ِكَنػػػػػاُز اْلَبِضػػػػػيِع َسػػػػػْيَوُة اْلَمْشػػػػػِي َبػػػػػاِزؿُ 
 (ِٖ)َنِضػػػػػيَم ُكَحْيػػػػػٍؿ َأْعَقَدْتػػػػػُو اْلَمرَاِجػػػػػُؿ 

 

كأما الجممة الثالثة فيي األبيات مف الحادم عشػر إلػى الثػاني كالعشػريف، كىػك يخمػص فييػا إلػى امتػداح 
الكـر كعزة األصػؿ كحسػف   المرثى الذم يحابيو كيخصو بمدحتو ىذه التي يذكر فييا مف حميد خصالو

الخميقة كالشجاعة المتبدية في سرعتو عند منازلة األعداء، كزىيػر يصػطفي مػف كػؿ ىػذه الخػبلؿ خمتػيف 
ىمػػا الشػػجاعة عنػػد القتػػاؿ كالكػػـر الػػذم يدفعػػو لتقػػديـ أفضػػؿ مػػا عنػػده لمضػػيكؼ، كمػػا أف أفضػػؿ حاالتػػو 

  َييا السائمكف عطاءه ككرمو التي يككف فييا متيمبلن مستبشرنا ىي الحالة التي يأتيو ف
كأمػػا الجممػػة الشػػعرية الرابعػػة فيػػي البيتػػاف : الثالػػث كالعشػػريف كالرابػػع كالعشػػريف ، كقػػد جػػاءا فػػي  

أسػػمكب الحكمػػة ، كيبػػدكاف غػػريبيف فػػي مكضػػعيما ؛ النقطػػاع صػػمتيما بمػػا قبميمػػا مػػف الجمػػؿ الشػػعرية   
 ، كىذاف البيتاف ىما : كبسياؽ القصيدة كمو ، بؿ إنيما لينسباف إلى ابنو كعب

ـْ َيْرَكػػػػِب اْلَيػػػػْوَؿ ُبْغَيػػػػةٌ   َوَلػػػػْيَس ِلَمػػػػْف َلػػػػ
ـْ ُتْعػػِرْض َعػػِف اْلَجْيػػِؿ َواْلَخَنػػا  ِإَذا َأْنػػَت َلػػ

 

 َوَلػػػػػػػْيَس ِلَرْحػػػػػػػٍؿ َحطَّػػػػػػػُو اهلُل َحاِمػػػػػػػؿُ  
 (ِٗ)َأَصْبَت َحِميًمػا َأْو َأَصػاَبَؾ َجاِىػُؿ 

 

يكػف مػف شػعر زىيػػر ، كلػـ يكػف تضػميننا بػالرغـ مػػف أف  كىػذا االنقطػاع يؤكػد عمػى أف البيػت األخيػػر لػـ
التضميف مف محاسف الببلغة عند أبي ىبلؿ العسكرم الذم قاؿ عنو : " كقد تسمي اسػتعارتؾ األبيػات 

دخالػػؾ إيػػاه فػػي أثنػػاء قصػػيدتؾ تضػػميننا كىػػذا حسػػف " ) ( ، َّأك أنصػػاؼ األبيػػات مػػف شػػعر غيػػرؾ ، كا 
نمػػا كيبػدك أنػػو مػف فعػػؿ الػركاة   كخاصػػة الػذيف كػػانكا كلػـ يكػػف كػذلؾ مػػف بػاب السػػرقة ، أك ا لتنػاٌص ، كا 

ينحمكف الشعر كينسبكنو إلى غير قائميو ، كذلؾ عمى نحك مػا ىػك مشػيكر عػف حمػاد الراكيػة كغيػره مػف 
الكٌضاعيف الذيف ساىمكا فيما أصاب الشعر الجاىمي مف التداخؿ كاالختبلط   فيك " مف داخمو مخػتمط 

نما بأخطاء الركاة " )كمتداخؿ ال بفعؿ ا   َ( ُّلمبدعيف ، كا 
ذا كاف الركاة قد أدخمكا البيت السابؽ خطئنا أك عمدنا عمى شعر زىير ، فتف ذلؾ ال يمنػع مػف  كا 
تناصػػات زىيػػر مػػع أكس ؛ إذ كانػػت العبلقػػات االجتماعيػػة كالفنيػػة بينيمػػا دافعنػػا إلػػى مثػػؿ ذلػػؾ التنػػاص 

                                                 
، األشاء : صغار النخؿ ، نشزف : ظيرف ، الحماكات : جمع حماء كىي األكمة السػكداء كنػاز  ِْٔ -ِّٔشعر زىير ص ػ ِٖ 

  َ: سيمة لينة ، ضاحي : ظاىر ، المقذ : ما بيف األذنيف مف القفا : مكتنزة صمبة ، البضيع : المحـ ، سيكة 
  َ ُْٖ، كىما بيتاف مفرداف في ديكاف كعب ص  ِٖٔ -ِٕٔػ شعر زىير ص ِٗ
 ِْػ أبك ىبلؿ العسكرم : الصناعتيف ػ سابؽ ػ ص َّ
  َ  ِٔػ د/ عبد ا الغذامي : القصيدة كالنص المضاد ػ سابؽ ػ ص ُّ
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نراه مف البداية الغزلية التػي افتػتح بيػا أكس الميتػو التػي الذم يبدك في غير مكضع مف شعرىما كالذم 
 ( يقكؿ :ِّيفخر فييا بحكمتو كشجاعتو كبراعتو في فف الكصؼ، خاصة كصؼ سبلح الحرب)

 َصػػػػػػػػَحا َقْمُبػػػػػػػػُو َعػػػػػػػػْف ُسػػػػػػػػْكرِِه َفتَػػػػػػػػَأمَّالَ 
 َوَكػػػػػػاَف َلػػػػػػُو اْلَحػػػػػػػْيُف اْلُمتَػػػػػػاُح َحُموَلػػػػػػػةً 

 

ِـّ َعْمػػػػػػٍرو ُمػػػػػػوَ    كَّالَ َوَكػػػػػػاَف ِبػػػػػػِذْكَرى ُأ
ػػػػاَل   َوُكػػػػؿ  اْمػػػػِرٍ  َرْىػػػػٌف ِبَمػػػػا َقػػػػْد َتَحمَّ

 

 ( : ّّنجد زىيرنا يتناص كىذه البداية الغزلية في بداية اثنتيف مف قصائده ، يقكؿ في مطمع األكلى )
 َصَحا اْلَقْمُب َعْف َسْمَمى َوَقْد َكاَد اَل َيْسػُمو
 َوَقػػػػْد ُكْنػػػػُت ِمػػػػْف َسػػػػْمَمى ِسػػػػِنيَف َثَماِنًيػػػػا

 

 َفػػػَر ِمػػػْف َسػػػْمَمى التََّعػػػاِنيُؽ َوالثِّْقػػػؿُ َوَأقْ  
 َعَمػػى ِصػػيِر َأْمػػٍر َمػػا َيُمػػر  َوَمػػا َيْحمُػػو 

 

 ( :ّْكيقكؿ في مطمع الثانية )
 َصػػَحا اْلَقْمػػُب َعػػْف َسػػْمَمى َوَأْقَصػػَر َباِطمُػػوْ 
ػػػػػػػػا َتْعَمِمػػػػػػػػيَف َوُسػػػػػػػػدَِّدتْ   َوَأْقَصػػػػػػػػْرُت َعمَّ

 

ػػػػػػَبا َوَرَواحِ    مُػػػػػػوْ َوُعػػػػػػرَِّي َأْفػػػػػػرَاُس الصِّ
 َعَمػػػيَّ ِسػػػَوى َقْصػػػِد السَّػػػِبيِؿ َمَعاِدلُػػػْو 

 

كأبيات زىير ىذه تنتمي إلى ما سبؽ مف التناص الذاتي المتك  عمى الداللػة كالصػياغة جميعنػا     
كىما ما نممحو في تناصيما مع بيتػٍي أكسو السػابقيف، فاألبيػات جميعيػا تػدكر حػكؿ عاطفػة الحػب التػي 

السكر بالمحبكبة: أـ عمرك عند أكس، كسممى عند زىير، كأما مػف حيػث كانت تمؤل القمب حتى لحظة 
الصػػياغة الشػػعرية فقػػد كػػاف ثمػػة اخػػتبلؼ بسػػيط يػػؤكؿ فػػي نيايػػة األمػػر إلػػى تكحػػد، كىػػذا االخػػتبلؼ فػػي 
المركب الفعمي الذم بدأ بو كؿ منيما أبياتو، عند أكس نجد " صحا قمبو" كعند زىير في النصيف نجد " 

الختبلؼ الصياغي في تعريؼ القمب باإلضػافة إلػى الضػمير عنػد أكس الػذم يبػدك أنػو صحا القمب " فا
فضؿ الحديث بضمير الغائب عف نفسو، فيك يقكـ بدكر الراكم العميـ بأحكاؿ مف ييحدث عنو كىك قمبػو 

  َ" التي تحؿ محؿ ياء المتكمـ ، فكأنو يقكؿ صحا قمبي اؿىك، أما زىير فقد استخدـ " 
رنا لػػـ ينفمػػت مػػف إسػػار تناصػػو بػػأكس إال فػػي البيتػػيف األخيػػريف ؛ ألنػػو فػػي البيتػػيف كيبػػدك أف زىيػػ 

األكليف يتناص كأكس كميِّا مف حيث الداللة التي تدكر حكؿ الصحك مف السكر بحب المػرأة مػع التأكيػد 
ن مػا عمى معنى االنشغاؿ بيا ، أما في البيتيف األخيريف ، فتنو أراد أاٌل يصحك فقػط مػف حػب سػممى   كا 

أراد أف ينصرؼ عنو عمى الجممػة ؛ معمّْػبل الرغبػة فػي ىػذا االنصػراؼ بمػا جػاء بػو فػي المصػراع الثػاني 
ػػرم أفػػراس الصػػبا كركاحمػػو " حيػػث كظػػؼ البنػػاء االسػػتعارم الماثػػؿ فػػي أفػػراس الصػػبا  لمبيػػت األكؿ " كعي

ػ ىنػا كىػك الشػباب  كركاحمو بما يجسد ما يعتمؿ في نفسػو مػف مخػاكؼ مرتبطػة بػالزمف المنصػـر ػ عيػرّْم
كاإلقباؿ عمى الحياة ، فمما عرم الصبا كارتحؿ عنو ، أحس أف عبلقتو ىذه كىـ كباطؿ البػد أف ينتيػي 

                                                 
  َ  ِٖص ػ ديكاف أكس ِّ 

 ، أقفر : خبل ، التعانيؽ كالثقؿ : مكضعاف صير أمر : أم عمى طرؼ أمر كمنتياه  ُّػ شعر زىير ص ّّ
   َ، أقصر : كٌؼ ، معادلو : جمع معدؿ كىك كؿ ما عيدؿ فيو عف القصد  ْٓػ شعر زىير ص ّْ
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عنو ػ أقصر باطمو ، كىك ما لـ نجػده عنػد أكس بػف حجػر ػ خاصػة أف انصػراـ الشػباب أمػر خػارج عػف 
  َ(  ّٓإرادتو ، كذلؾ ما يشير إليو بناء الفعؿ عرم لممجيكؿ )

مما ناٌص فيو زىير أكسنا قكؿ ىػذا األخيػر عػف اسػتعداد قكمػو لمحػرب ، كأف أسػمحتيـ مػا تػزاؿ ك  
 ( :ّٔجديدة غير بالية )

ال  َلَعْمػػػػػػػػػُرَؾ ِإنَّػػػػػػػػػا َواأَلَحػػػػػػػػػاِليَؼ َىػػػػػػػػػ
 

ـْ ُتَقمَّػػػػػػـِ    َلِفػػػػػػي ِحْقَبػػػػػػٍة َأْظَفاُرَىػػػػػػا َلػػػػػػ
 

 ( :ّٕكيقكؿ زىير )
ػػػػاَلِح ُمَقػػػػذَّؼٍ   َلػػػػَدى َأَسػػػػٍد َشػػػػاِكي السِّ

 

ـْ ُتَقمَّػػػػػػػػػـِ َلػػػػػػػػػ   ُو ِلَبػػػػػػػػػٌد َأْظَفػػػػػػػػػاُرُه َلػػػػػػػػػ
 

فالتناٌص ىنا مرتبط بالجممة الكصفية التي ختـ بيا كبل الشاعريف بيتو ، كىي أظفارىا لـ تقمـ عند أكس 
، أظفاره لـ تقمـ عند زىير ، كلـ يختمفا إال في نكع الضمير المضاؼ إلػى المكصػكؼ ، فيػك عنػد أكس 

المصػراع األكؿ ، كعنػد زىيػر ضػمير تػذكير عائػد عمػى األسػد فػي ضمير تأنيػث عائػد عمػى الحقبػة فػي 
المصػػراع األكؿ كىػػذه الجممػػة الكصػػفية مػػف التعبيػػرات الكنائيػػة التػػي تنسػػب ريادتيػػا إلػػى أكس   ك ىػػي 
ذا كػػػاف التنػػاص ىنػػا قػػد ارتػػبط بالشػػػكؿ  تشػػير إلػػى ًجػػٌدة السػػبلح كاالسػػػتعداد لمحػػرب فػػي أيػػة لحظػػة ، كا 

نمػػا بػػالغ فػػي الداللػػة بػػربط ناصػػيتو كالمضػػمكف جميعنػػا ، فػػتف ز  ىيػػرنا لػػـ يقنػػع بػػالكقكؼ عنػػد ىػػذا الحػػد ، كا 
كيقػكؿ أكس عػف فضػالة  َالحديػد  ؾباألسد كىك تعبير استعارم يشير بو إلى الجيش ذم السبلح الشائ

 ( :ّٖبف كمدة في مرثيتو إياه )
 َعَمػػػػػػػى اأَلْرَوِع السَّػػػػػػػْقِب َلػػػػػػػْو َأنَّػػػػػػػوُ 

 ْلَحَصػػػػػػػػىأَلْصػػػػػػػػَبَم َرْتًمػػػػػػػػا ُدَقػػػػػػػػاَؽ ا
 

ػػػػػػػػػػػػاِقبِ    َيقُػػػػػػػػػػػػوـُ َعَمػػػػػػػػػػػػى ِذْرَوِة الصَّ
 َكَمػػػػػػػػػػْتِف النَِّبػػػػػػػػػػيِّ ِمػػػػػػػػػػَف اْلَكاِثػػػػػػػػػػِب 

 

فيك يصؼ فضالة بالعظمػة كالضػخامة التػي يبػدك أثرىػا إذا عػبل الممػدكح جبػؿ الصػاقب المعػركؼ ، إذ 
ػػا فػػي ىػػذا البيػػت داللػػة عنػػد  َسػػكؼ تصػػير حجارتػػو مدقكقػػة مكسػػكرة كأنيػػا الرمػػاؿ  كنػػاص كعػػبه أكسن

 ( :ّٗفو لمناقة )كص
 ُسْمُر اْلُعَجاَياِت َيْتػُرْكَف اْلَحَصػى ِزَيًمػا

 

ْكػػػػػػـِ َتْنِعيػػػػػػُؿ   وَس اأُل ُِ ـْ َيِقِيػػػػػػفَّ ُر  َلػػػػػػ
 

                                                 

 ـ ََِّألردف ػ ػ دار الكندم ػ ا َُٓػ د/ مكسى ربابعة : الشعر الجاىمي : مقاربات نصية ص ّٓ
  َ، كقد ضبطت األحاليؼ بالرفع كىي منصكبة معطكفة عمى اسـ إفَّ  َُِػ ديكاف أكس ص ّٔ
 ،  مقذؼ : غميظ كثيؼ المحـ ، ًلبىد : جمع لبدة كىي الشعر المتراكب بيف كتفىٍي األسد  ُِػ شعر زىير ص ّٕ
مػف كػؿ شػيء كمثمػو الصػقب كمػا فػي لسػاف العػرب مػادة ، السقب لػو دالالت متعػددة منيػا الطكيػؿ  ُِ -ُُػ ديكاف أكس ص ّٖ

  َ، الصاقب اسـ جبؿ في بني عامر ، رتمنا مدقكقنا ، النبي : رمؿ  ْٗٔ/ُسقب 
 ، العجايات : جمع عجاية كىك العصب في باطف اليد ، زيمنا : متفرقة كعند األصمعي : رتمنا  َِػ ديكاف كعب ص ّٗ
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ػػا لؤلصػػمعي ،  فيػػي مػػف الضػػخامة بحيػػث إنيػػا إذا كطئػػت الحصػػى فرقتػػو ، أك جعمتػػو مػػدقكقنا بركايػػة رتمن
ػػا فػػي الداللػػة  مػػع االحتفػػاظ بػػبعض لفظػػو ، كفػػي الركايػػة كيبػػدك مػػف الركايػػة األكلػػى أف كعبنػػا نػػاٌص أكسن

الثانية غير كعب في البنية المغكية عندما جعؿ الحصى في مكقع الفاعؿ ، في حيف كاف عند أكس في 
  َمكقع اسـ أصبح المؤخر مع الحفاظ عمى التناص المفظي 

كيتناص كعب مع أكس لفظنا كداللة في قكؿ كعب عف حمار الكحش عندما يسمع صػكتنا ، أك  
 صكت الريح فيصاب بالخكؼ ككذلؾ في كصؼ رأسو :

يِم َىادًيػػػػػػػػا  ُيَقمِّػػػػػػػػُب ِلأَلْصػػػػػػػػَواِت َوالػػػػػػػػرِّ
 َورَْأًسػػػػػػػا َكػػػػػػػَدفِّ التَّْجػػػػػػػِر َجْأًبػػػػػػػا َكَأنََّمػػػػػػػا

 

ـُ   ـَ النَِّضػػػػػػػػيِّ َبرََّصػػػػػػػػْتُو اْلَمَكػػػػػػػػاِد  َتِمػػػػػػػػي
ـُ   (َْ)َرَمػػػػػى َحاِجَبْيػػػػػِو ِباْلَجاَلِميػػػػػِد رَاِجػػػػػ

 

 كيقكؿ أكس في كصؼ حمار الكحش :

يِم َىاِدًيػػػػػػػا  ُيَصػػػػػػػرُِّؼ ِلأَلْصػػػػػػػَواِت َوالػػػػػػػرِّ
 َورَْأًسػػػػػػػا َكػػػػػػػَدفِّ التَّْجػػػػػػػِر َجْأًبػػػػػػػا َكَأنََّمػػػػػػػأ

 

ـَ النَِّضػػػػػػػيِّ َكدََّحْتػػػػػػػُو اْلَمَناِسػػػػػػػؼُ    َتِمػػػػػػػي
 (ُْ)َرَمػػػػى َحاِجَبْيػػػػِو ِباْلِحَجػػػػاَرِة َقػػػػاِذُؼ 

 

القكؿ بسرقتو المعنى مف كيبدك أف التشابو الشديد بيف ىذه األبيات ىك الذم دفع شارح ديكاف كعب إلى 
( ، فبيتػػا كعػػب ال يختمفػػاف عػػف بيتػػٍي أكس إال فػػي ختػػاـ البيتػػيف ، كىػػك اخػػتبلؼ لفظػػي ِْشػػعر أكس )

فحسػب ، إذ الداللػػة مشػػتركة بينيمػا ، بػػالرغـ ممػػا يممػح فػػي بيتػػي كعػب مػػف دقػػة فػي التصػػكير ، إذ قػػاؿ 
ػا ، كيقػاؿ " كآثػار في نياية البيت األكؿ برصتو المكادـ ، يريد : عضضتو الخدكش  حتى كػأف بػو برصن

( ، فػػي حػػيف اكتفػػى أكس بػػذكر العػػض دكف آثػػاره ، ّْالكػػدكح إذا نبػػت الشػػعر عمييػػا خػػرج أبػػيض " )
ككػػذا فعػػؿ كعػػب فػػي البيػػت الثػػاني إذ أتػػى بكممػػة الجبلميػػد لتناسػػب بػػداللتيا الصػػخرية الجامػػدة كحجميػػا 

نمػا ىػك أشػبو مػا يكػكف بكقػع الحػافر الكبير ًعظىـ رأس الحمار ، كمف ثمة لـ يكػف فػي البيتػ يف سػرقة ، كا 
نمػا يكظػؼ إلنتػاج داللػة  عمى الحافر ، أك التناص الذم ال يقػؼ عنػد حػد النقػؿ الحرفػي أك النصػي ، كا 
جديدة لـ يقـ بيا النص السابؽ ، أك قٌصر عنيا ، كالتناص بيػذه الكظيفػة منحػدر مػف تنظيػرات بػاختيف 

أكػد عمػى أف كػؿ نػص يقػع عنػد ممتقػى نصػكص أخػرل ،  مفيػك الػذحكؿ الحكارية ، كتعدد األصكات " 
فيك يعيد النظر فييا كيكثفيا كيراجع صياغتيا ، أم أنو يحكليػا لتصػبح دالػة عمػى أعػـ ممػا كانػت تػدؿ 

   َ( ْْعميو " )

                                                 
اد الػرأس أك العنػؽ ، تمػػيـ : تػاـ ، النضػي : العنػؽ ، برصػتو المكػادـ : عضػتو الخػػدكش ، ىادينػا : المػر  َُّػػ ديػكاف كعػب ص َْ

  َكتركت بو ما يشبو البرص 
 ، كٌدحتو : عضتو ، المناسؼ : جمع منسؼ كىك فـ الحمار ، جأبنا   ّٕػ ديكاف أكس ص ُْ
  َ  ُّْػ شرح ديكاف كعب بف زىير ػ سابؽ ػ ص ِْ
  َ  ُِْػ السابؽ ص ّْ
  َـ ػ المركز الثقافي العربي ػ الدار البيضاء ََِّ/ُط ُِميد لحمداني : القراءة كتكليد الداللة ص ػ د/حْْ
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كعندما ينسب الحطيئة نفسو إلى بكر بف كائؿ ، كمنيـ بنك عمرك بف عكؼ ، فتنو يتناص مػع  
 بقكمو : قكؿ أكس مفتخرنا

ْف ُمْقػػػػػػػػَرـٌ ِمنَّػػػػػػػػا َذرَا َحػػػػػػػػد  َناِبػػػػػػػػوِ   َواِ 
 

ػػػَط ِفيَنػػػا َنػػػػاُب ءَخػػػَر ُمْقػػػػَرـِ    (ْٓ)َتَخمَّ
 

فيـ إذا ىمؾ منيـ سػيد غضػب كتخمػط متكبػرنا سػيد آخػر، ككػأف سػادتيـ ال ينقطعػكف، كلػـ تكػف أرضػيـ 
 ( :ْٔعمرك بف عكؼ)بالعقيـ، إذ سرعاف ما يخمؼ األبطاؿ األبطاؿ، أما الحطيئة فقاؿ في مدح بني 

 َقػػػػػػػػػػػػػػػػْوـٌ ِإَذا َذَىبَّػػػػػػػػػػػػػػػػْت َخَضػػػػػػػػػػػػػػػػا
 

ـُ َخَمَفػػػػػػػػػػػػػْت َخَضػػػػػػػػػػػػػاِرـْ    ِرـُ ِمػػػػػػػػػػػػػْنُي
 

فيـ أصػحاب خيػر كثيػر ، كليػـ معػركؼ كثيػر كفضػؿ كبيػر عمػى غيػرىـ ، كىػي صػفة لػـ تكػف لتنقطػع 
ػػػا ؛ ألنػػػو إذا ىمػػػؾ كاحػػػد مػػػنيـ أك كميػػػـ خمفيػػػـ كثيػػػركف آخػػػركف يحممػػػكف الصػػػفات عينيػػػا ،  عػػػنيـ يكمن

ف تشػػابيا فػػي البنيػػة المغكيػػة مػػف حيػػث االتكػػاء عمػػى البنيػػة كالتنػػ اص ىنػػا تنػػاص مضػػمكني داللػػي ، كا 
الشرطية التي تشػير إلػى حتميػة حػدكث جممػة الجػزاء ػ تخمػط عنػد أكس ، خمفػت عنػد الحطيئػة ػ لترتبيػا 

ؿ ك يتناٌص كعب مػع أبيػو زىيػر فػي فكػرة قطيعػة المحبكبػة التػي بػادرت بقطػع حبػا َعمى جممة الشرط 
 ( : ْٕالمكدة معو   كذلؾ قكؿ زىير )

 َصػػػػػػػَرَمْت َجِديػػػػػػػَد ِحَباِلَيػػػػػػػا َأْسػػػػػػػَماءُ 
 

َخػػػػػػػػػاُء    َوَلَقػػػػػػػػْد َيُكػػػػػػػػػوُف َتَواُصػػػػػػػػػٌؿ َواِ 
 

 ( :ْٖكقاؿ كعب ) 
 َأاَل َأْسػػػػػػػػػػػَماُء َصػػػػػػػػػػػرََّمِت اْلِحَبػػػػػػػػػػػاالَ 

 

 َفَأْصػػػػػػػػَبَم َ اِدًيػػػػػػػػا َعػػػػػػػػَزـَ اْرِتَحػػػػػػػػااَل  
 

ف فثـ اتفاؽ دالليّّ كلفظيّّ في آفو معنػا ،  كذلػؾ مػا يبػدك مػف المركػب الفعمػي الػذم بػدأ بػو زىيػر بيتػو ، كا 
خػػالؼ كعػػب فػػي البدايػػة بالمركػػب االسػػمي ؛ ألنػػو أراد التركيػػز عمػػى أسػػماء ، كمػػف ثمػػة رأل أف عميػػو 
مقابمػػة ذلػػؾ بػػأف يكػػكف ىػػك العػػاـز عمػػى االرتحػػاؿ ؛ ليقابػػؿ صػػنيعيا بصػػنيع مػػف جنسػػو ، فػػي حػػيف أراد 

  َتـ بيتو بما يدؿ عمى الرغبة في الكصاؿ زىير فعؿ الصـر ؛ كلذلؾ خ
كفي سياؽ الصـر كالرحيؿ كما ينتج عنو مػف القطيعػة نجػد زىيػرنا يصػؼ رحمػة الظعػائف كيػدعك  

 ( :ْٗصاحبو لرؤيتيف فيقكؿ مف معمقتو )
ػػْر َخِميِمػػي َىػػْؿ تَػػَرى ِمػػْف َظَعػػاِئفٍ   َتَبصَّ

 

ْمػػػػَف ِباْلَعْمَيػػػػاِء ِمػػػػْف َفػػػػْوِؽ ُجػػػػْرثُـِ    َتَحمَّ
 

 ( :َٓكيقكؿ كعب بف زىير )

                                                 
  َ، ذرا : كقع   ُِِػ ديكاف أكس ص ْٓ
  َ، الخضـر : المثير المعركؼ  ِْٔػ ديكاف الحطيئة ص ْٔ
 َُِػ شعر زىير ص ْٕ
  ُّّػ ديكاف كعب ص ْٖ
   ُُػ شعر زىير ص ْٗ
    َ، الحزائؽ : جمع حزيقة كىي الجماعة  ُِٗص  ػ ديكاف كعبَٓ
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ػػػْر َخِميِمػػػي َىػػػْؿ تَػػػَرى ِمػػػْف َظَعػػػاِئفٍ   َتَبصَّ
 

 َكَنْخػػػػػِؿ اْلقُػػػػػَرى َأْو َكالسَّػػػػػِفيِف َحزَاِئقُػػػػػْو  
 

 

فالتنػاص بينيمػػا كاضػػح مػػف خػػبلؿ المصػراع األكؿ الػػذم يبػػدك ككػػأف كعبنػػا قػد نقمػػو جممػػة مػػف أبيػػو زىيػػر  
بػػػط فييػػػا بػػػيف الظعػػػائف فػػػكؽ اليػػػكادج كنخػػػؿ القػػػرل ، أك كلػػػـ يفارقػػػو إال فػػػي الصػػػكرة التشػػػبييية التػػػي ر 

  َجماعات السفف  
 

كيمتػد التنػاص المفظػي الػداللي بينيمػا ، فػبل يقػؼ عنػد حػد المصػراع األكؿ كمػا بػدا فػي البيتػػيف  
نما يمتد ليشمؿ المصراع الثاني ، كذلؾ في ىذا السياؽ الذم يصؼ فيو زىيػر حمػارنا كحشػيِّا  السابقيف كا 

 ( :ُٓكالضمكر ، فيقكؿ ) باالندماج
 

 َفػػػػػػػػػػػ َض َكَأنَّػػػػػػػػػػػُو َرُجػػػػػػػػػػػٌؿ َسػػػػػػػػػػػِميبٌ 
 

 َعَمػػػػػػػػػى َعْمَيػػػػػػػػػاَء َلػػػػػػػػػْيَس َلػػػػػػػػػُو ِرَداُء  
 

 

فيػذا الحمػار كقػػت الييػاج يػػدعك أتنػو كيجػاكب الحمػػر ، حتػى أصػػابو اليػزاؿ كألقػى كبػػره ، فصػار شػػبيينا 
 ( :ِٓبرجؿ عارو ليس عميو رداء ، كيقكؿ كعب )

 

ػػػػػػػػ  ِميِؿ َكَأنَّػػػػػػػػوُ َفَصػػػػػػػػدَّ َفَأْضػػػػػػػػَحى ِبالسَّ
 

ـُ    َسػػػػػِميُب ِرَجػػػػػػاٍؿ َفػػػػػػْوَؽ َعْمَيػػػػػػاَء َقػػػػػػاِئ
 

 

فيذا الحمار قد تردد عف كركد الماء مف الخكؼ ، كقد أصابو الخػكؼ بػاليزاؿ الػذم بػدا بػو ككأنػو رجػؿ 
ػػػمبت ثيابػػػو ، ففػػػر ىاربنػػػا إلػػػى العميػػػاء مػػػف األرض ، كيبػػػدك تميػػػز كعػػػب فػػػي كصػػػؼ الحمػػػار بػػػاليرب  سي

العاليػػة ، أمػػا زىيػػر فمػػـ يػػأت بجديػػد فػػي نيايػػة بيتػػو إذ قػػاؿ لػػيس لػػو رداء ، كذاؾ  كالكقػػكؼ عمػػى األرض
  َكصؼه ال يضيؼ جديدنا لما سبؽ مف تشبييو بالرجؿ العارم المسمكب الثياب 

 

كيتناص الحطيئػة مػع شػعر زىيػر بػف أبػي سػممى ، كذلػؾ فػي الحػديث عػف ارتحػاؿ الصػحاب ، 
 ( :ّٓيقكؿ زىير )

 

 َجػػػػػػػدَّ اْلَبػػػػػػػْيَف َفاْنَفَرَقػػػػػػػاِإفَّ اْلَخِمػػػػػػػيَط أَ 
 

 َوُعمِّػػػَؽ اْلَقْمػػػُب ِمػػػْف َأْسػػػَماَء َمػػػا َعِمَقػػػا  
 

 ( :ْٓكيقكؿ الحطيئة )
 

 ِإفَّ اْلَخِمػػػػػيَط َأَجػػػػػد وا اْلَبػػػػػْيَف َفػػػػػاْنَفَرُقوا
 

ـْ َعَمػػػػى ِذي َحاَجػػػػٍة ُخػػػػُرُؽ    َوَذاَؾ ِمػػػػْنُي
 

فارقػة بينيمػا إال فػي الضػمير العائػد عمػى فالتناص ىنػا فػي المصػراع األكؿ مػف البيتػيف ، كلػـ يكػف ثػـ م
اسـ إف ، فيك لممفرد عند زىير الذم جعؿ الخميط بمعنى المخالط المفرد كيريد بو أسماء التي عمؽ بيا 

                                                 
                         َ  ُّّػ شعر زىير ص ُٓ 

  َ  َُّػ ديكاف كعب ص ِٓ
  َ  ّٔػ شعر زىير ص ّٓ
   َ ُّٓػ ديكاف الحطيئة ص ْٓ
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قمبػػو فػػي المصػػراع الثػػاني ، فػػي حػػيف جػػاء عنػػد الحطيئػػة فػػي بضػػمير الجمػػع إذ جعػػؿ المخػػالط لمجمػػع 
  َـ ينصرفكف ك ال يمككف عمى أحد ة ، ثبمعنى المخالطيف الذيف تربطيـ عبلئؽ المكد

ذا كاف الحطيئة قد تعالؽ مع نص زىير السابؽ ، كقصر تعالقو عمى المصػراع األكؿ ، فتنػو   كا 
 ( :ٓٓيتناص معو كلكف في المصراع الثاني ، كذلؾ قكؿ زىير عمى لساف غبلمو )

 َفَقػػػػػػػػػاَؿ : ِشػػػػػػػػػَياٌه رَاِتَعػػػػػػػػػاٌت ِبَقْفػػػػػػػػػَرةٍ 
 

 َيػػػػػػاِف ُحػػػػػػو  َمَسػػػػػػاِئُمْو ِبُمْستَْأِسػػػػػػِد اْلُقرْ  
 

انػو كقػكم ، فقد رأل الغبلـ الحمير ػ الشػياه ػ كىػي ترتػع كتمعػب متنعمػة بيػذا المكػاف الػذم طػاؿ نبػت قري
 ( :ٔٓكيقكؿ الحطيئة )

 َعَفػػػا ُمْسػػػَحاَلُف َعػػػْف ُسػػػَمْيَمى َفَحػػػاِمُرهْ 
 ِبُمْستَْأِسػػػػػػػِد اْلُقْرَيػػػػػػػاِف ُحػػػػػػػو  ِتاَلُعػػػػػػػوُ 

 

ػػػػػػػػػي ِبػػػػػػػػػِو ِظْمَماُنػػػػػػػػػ   ُو َوَجػػػػػػػػػ ِذُرهْ ُتَمشِّ
 َفُنػػػػػوَّاُرُه ِميػػػػػٌؿ ِإَلػػػػػى الشَّػػػػػْمِس زَاِىػػػػػُرْه 

 

كبرغـ اختبلؼ السياؽ بيف بيت زىير كبيتٍي الحطيئة ، إذ السياؽ عند زىير سياؽ كصؼ رحمػة الصػيد 
، فػػي حػػيف كػػاف سػػياؽ الحطيئػػة الحػػديث عػػف خمػػك ديػػار سػػميمى منيػػا كقػػد ارتحمػػت عنيػػا ، بينمػػا ألفػػت 

تي صارت مجارم لممياه التي استطاؿ نبتيا حتى صار مأكلن لتمؾ الحيكانات ، فػتف الحيكانات ديارىا ال
الحطيئة يتناص بالمصراع األكؿ مف البيت الثاني مع عجز بيت زىير ، كاختمؼ عنو في كممػة القافيػة 

 بلع ىي مسػيؿ المػاء إلػىبرغـ مف اشتراكيما في الداللة ، فالمسائؿ ىي الماء يسيؿ إلى الرياض ، كالت
  َالكادم 
مػػف السػػير فيػػو ،  كيتنػػاص كعػػب بػػف زىيػػر مػػع الحطيئػػة فػػي حػػديثيما عػػف الطريػػؽ يكثػػر الػػكراد 

 ( :ٕٓيقكؿ كعب )
ػػػػػػُموَؿ َكَأنَّػػػػػػوُ   َوُمْسػػػػػػَتْيِمٍؾ َيْيػػػػػػِدي الضَّ

 

َواِمػػػػِؿ    َحِصػػػػيُر َصػػػػَناٍع َبػػػػْيَف َأْيػػػػِدي الرَّ
 

ة حاذقػة   ضػكحو يشػبو حصػيرنا أتقنتػو امػرأفيذا الطريؽ المستقيـ الػذم ييتػدم فيػو الحػائركف فػي بيانػو كك  
 ( :  ٖٓكيقكؿ الحطيئة)

 ُمْسػػػَتْيِمِؾ اْلػػػِوْرِد َكاأُلْسػػػِديِّ َقػػػْد َجَعَمػػػتْ 
 

 َأْيػػػػػػِدي اْلَمِطػػػػػػيِّ ِبػػػػػػِو َعاِديَّػػػػػػًة ُرُ َبػػػػػػا  
 

كتبػػػدك المفارقػػػة بينيمػػػا فػػػي قصػػػر كعػػػب الطريػػػؽ عمػػػى االىتػػػداء لمسػػػائريف بػػػو ، أمػػػا الحطيئػػػة فقػػػد قرنػػػو 
 ( : ٗٓمف يردكنو ، كيبدك أف كعبنا كاف يتناص مع بيت النابغة الذم يقكؿ فيو )باليبلؾ ل

 

 َكػػػػػػػػَأفَّ َمَجػػػػػػػػرَّ الرَّاِمَسػػػػػػػػاِت ُذُيوَلَيػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػَواِنع  ّقْتػػػػػػػُو الصَّ  َعَمْيػػػػػػػِو َحِصػػػػػػػيٌر َنمَّ
 

                                                 
 رم الماء ، المستأسد : ما طاؿ مف النبت كقكم ، حكٍّ : شديد الخضرة ، القرياف : مجا َٓشعر زىير ص ػ ٓٓ 

  َ  َِ – ُٗػ ديكاف الحطيئة ص ٔٓ
  َ، الركامؿ : النكاسج ، الصناع : المرأة الحاذقة بالعمؿ  ٕٔػ ديكاف كعب ص ٕٓ
  َ، مستيمؾ الكرد : طريؽ قد درس ، رغبا : طرؽ كاسعة  ٕػ ديكاف الحطيئة ص ٖٓ
 القاىرة  –دار المعارؼ  –ـ ُٖٓٗ/ِط ُّػ ديكاف النابغة الذبياني تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ص ٗٓ
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ا : التناص بٌن الشعراء األربعة وغٌرهم : ًٌ  ثان

لمبػػدعو آخػػر فػػي نػػصٍّ لمشػػاعر  تتكػػ  النظريػػة التناصػػية عمػػى فكػػرة حضػػكر نػػصٍّ أك نصػػكصو  
مكضكع الدرس، كىذا الحضكر يشػير إلػى اتكػاء التنػاص فػي األسػاس عمػى الناحيػة المفظيػة؛ ألنيػا ىػي 
نمػا  التي تستدعي عممية التناص، كمػع ذلػؾ فقػد رأينػا فيمػا سػبؽ أف التنػاص ال يقػؼ فقػط عنػد المفػظ، كا 

لحسػية لممعنػى، ككثيػرنا مػا يشػترؾ الشػعراء فػي ىك يشمؿ المفظ كالمعنى جميعنػا؛ ألف المفػظ ىػك الصػكرة ا
المعػػػاني، أك يتنػػػازعكف فييػػػا مػػػع اخػػػتبلؼ أكزانيػػػـ كألفػػػاظيـ المعبػػػرة عنيػػػا، كتبقػػػى الحقيقػػػة التػػػي يقكليػػػا 

( ؛ ألف المعػػػػاني مطركحػػػة فػػػػي َٔالجػػػاحظ " كال يكػػػكف أحػػػػد مػػػنيـ أحػػػػؽ بػػػذلؾ المعنػػػى مػػػػف صػػػاحبو ")
نما يككف التمايز في تخير المف قامة الكزف، كغيرىا مف أسس النظـ )الطريؽ، كا    َ( ُٔظ، كا 

 

كبػػالرغـ مػػف أف تػػاريد العػػرب فػػي الجاىميػػة مػػا يػػزاؿ يحػػاط بضػػركب مػػف التخمػػيف الػػذم تختفػػي  
معو المرجعية التاريخية التي تميز السابؽ مف البلحؽ ، فقد تكاترت األخبار عمى التقػدـ الزمنػي لػبعض 

الػذم كػاف بعػد خالػو الميميػؿ بػف ربيعػة ، كقػد " سػبؽ ػ امػرؤ  الشعراء ، كما ىك الشأف مػع امػرئ القػيس
( ، كلعػػؿ ىػػذا ِٔالقػػيس ػ العػػرب إلػػى أشػػياء ابتػػدعيا ، كاستحسػػنتيا العػػرب ، كاتبعتػػو فييػػا الشػػعراء " )

السبؽ ىك الذم دفع غيػر كاحػد مػف النقػاد القػدامى إلػى اتيػاـ الشػعراء باألخػذ عنػو ، أك السػرقة منػو مػع 
فػػػظ السػػػرقة ، أك لفػػػظ األخػػػذ ؛ لمػػػا سػػػبؽ القػػػكؿ مػػػف شػػػركة األلفػػػاظ كالمعػػػاني بػػػيف تحفػػػظ البحػػػث عمػػػى ل

عمى أف أسبقية امرئ القيس الزمنية ، كسبقو اإلبداعي لـ يمنعو مف أف يككف النمػكذج الػذم  َالشعراء 
تعالقػػت مػػع نصكصػػو إبػػداعات الشػػعراء الػػذيف عاصػػركه ، أك جػػاءكا مػػف بعػػده ، كقػػد مثمػػت نصكصػػو ، 

ممػػف تنػػاص معػػو أك مػػع غيػػره مػف الشػػعراء التنػػاص الخػػارجي الػػذم يمكػػف ارتكػػازه عمػػى  كنصػكص غيػػره
 المحاكر اآلتية : 

 ـ األطالل وما ٌلتحق بها : 1

مثمػػػت األطػػػبلؿ كمػػػا اسػػػتدعتو مػػػف البكػػػاء كالشػػػككل كمخاطبػػػة الربػػػع كالرفيػػػؽ ، كالحػػػديث عػػػف  
ا فػػي ىػػذا الشػػعر ، كىػػك الظعػػائف بابنػػا كاسػػعنا مػػف أبػػكاب الشػػعر العربػػي القػػديـ ، إذ اتخػػ ذت حيػػزنا كاضػػحن

مقػدمات الكثيػر مػػف القصػائد ػ كمػػا سػبؽ مػػف قػكؿ ابػػف قتيبػة ػ كيبػػدك أف أكؿ مػف كقػػؼ عمػى األطػػبلؿ 
 كبكاىا ىك الشاعر الذم أشار إليو امرؤ القيس في بيتو الذم يقكؿ فيو : 

 ُعوَجػػا َعَمػػى الطََّمػػِؿ اْلُمِحيػػِؿ َلَعمََّنػػا
 

 (ّٔ)َما َبَكى اْبُف ِحَذاـِ َنْبِكي الدَِّياَر كَ  
 

                                                 

  َ  ُُّ/ّػ الجاحظ : الحيكاف ػ سابؽ ػ َٔ
   َ  ُُّ/ّػ السابؽ ُٔ
ا :  ٓٓ/ُػ ابف سبلـ الجمحي : طبقات فحكؿ الشعراء ػ سابؽ ػ ِٔ   ُْ -َْ، كانظر فيو أيضن
 المكتبة الثقافية  ُِٖٗ/ٕط ََِػ حسف السندكبي : شرح ديكاف امرئ القيس كمعو أخبار المراقسة كأشعارىـ ص ّٔ
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كابف حذاـ ىذا ييعد مف الشعراء المجيكليف المختمؼ في كجكده كمف مظػاىر ىػذا االخػتبلؼ تنػكع اسػمو 
بػيف ابػػف حػػذاـ ، كابػػف خػداـ كابػػف خػػذاـ كحػػذيـ ، كبػيف ابػػف حمػػاـ كمػػا فػي ركايػػة أخػػرل لمبيػػت السػػابؽ ، 

مػػا داـ األمػػر كػػذلؾ ، كلػػيس بػػيف أيػػدينا مػػا يػػدؿ كغيػػر ذلػػؾ ممػػا يضػػرب بنسػػب إلػػى الظػػف كالتخمػػيف ، ك 
عمى شخصية ىذا الرجؿ ، فتف مف المسممات لدل النقػاد القػدامى أف امػرأ القػيس قػد فػتح لمشػعراء أبكابنػا 
كثيرة مف المكضكعات كمنيا مكضكع الطمؿ كالمقدمة الطممية " التي نسجيا بألكانيا كخطكطيا كظبلليا 

ف يجسػػػـ عناصػػػرىا ، كيشػػػخص مقكماتيػػػا عمػػػى خيػػػر مػػػا يكػػػكف التجسػػػيـ المشػػػرقة الزاىيػػػة ، كاسػػػتطاع أ
( ، كذلؾ ما يعني ريادتو في ىذا المكضكع ، ككؿ مف تكممكا عف األطبلؿ كتداعياتيا ْٔكالتشخيص " )

 ( : ٓٔإنما كانكا يتناصكف معو ، مف ذلؾ قكلو في تحية الطمؿ كالدعاء لو )
ـْ َصػػػػَباًحا َأي َيػػػػا الطََّمػػػػُؿ   اْلَبػػػػاِليَأاَل ِعػػػػ

 

 َوَىؿ َيِعَمػْف َمػْف َكػاَف ِفػي اْلُعُصػِر اْلَخػالِي  
 

 ( :ٔٔيتناص معو زىير فيقكؿ )
ػػػػػػا َعَرْفػػػػػػُت الػػػػػػدَّاَر ُقْمػػػػػػُت ِلَرْبِعَيػػػػػػا  َفَممَّ

 

ْبػػػػػػُع َواْسػػػػػػَمـِ   ـْ َصػػػػػػَباًحا َأي َيػػػػػػا الرَّ  َأاَل ِعػػػػػػ
 

ا، أك عـ مساءنا " مف أدعية الجاىمييف يقدمكني ذا كانت" عـ صباحن ا بيف يدم ممككيـ كعظمائيـ، فتف كا 
التكجو بيا إلى الطمؿ أك الربع يشير إلى مكانتيما مف نفس الشاعر  تمؾ المكانة التػي تكقػؼ بيػا امػرؤ 
نمػا أضػاؼ لػو  القيس عند حد الدعاء المحاط بالشؾ في ىذا النعيـ، بينما لـ يقنػع زىيػر بيػذا الػدعاء، كا 

لؾ استخدـ كممة الربع بما تستدعيو مف معنى الربيػع الػداؿ عمػى الدعاء بالسبلمة مف التغير كالبمى؛ كلذ
  َالحياة بما فيو مف الخضرة كالنماء كاألمطار، كغيرىا مف مظاىر الحياة 

كالبكػػاء عمػػى الرسػػـك كاألطػػبلؿ لػػو داللتػػو عمػػى مكانتيػػا كمكانػػة مػػف كػػانكا يسػػكنكنيا مػػف نفػػس  
بيذه العاطفة الجياشة نحك المرأة مػف ناحيػة ، كنحػك الشاعر ؛ كلذلؾ نجد الكقكؼ عمى األطبلؿ مقترننا 

ديارىػػػا الدارسػػػة مػػػف ناحيػػػة أخػػػرل ، كىػػػا ىػػػك امػػػرؤ القػػػيس يمػػػتمس مػػػف صػػػاحبيو الكقػػػكؼ أمػػػاـ أطػػػبلؿ 
 ( :ٕٔالمحبكبة كالبكاء مف أجميا فيقكؿ )

 ِقَفػػػا َنْبػػػِؾ ِمػػػْف ِذْكػػػَرى َحِبيػػػٍب َوَمْنػػػِزؿِ 
 

 ْوَمػػػػػِؿ ِبِسػػػػػْقِط المِّػػػػػَوى َبػػػػػْيَف الػػػػػدَُّخوِؿ َفحَ  
 

 ( :ٖٔكناصو الحطيئة قائبلن )
 َوَقْفػػػُت ِبَيػػػػا َفاْسػػػػَتْنَزَفْت َمػػػػاَء َعْبَرِتػػػػي

 

 ِبَيػػػػا اْلَعػػػػْيُف ِإالَّ َمػػػػا َكَفْفػػػػُت ِبػػػػِو َطْرِفػػػػي  
 

                                                 

  ُٖػ د/ حسيف عطكاف : مقدمة القصيدة العربية في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص ْٔ
  ُٖٓػ شرح ديكاف امرئ القيس ػ سابؽ ػ ص ٓٔ
  ُُػ شعر زىير ص ٔٔ
  ُّْػ شرح ديكاف امرئ القيس ػ السابؽ ػ ص ٕٔ
   َ ُُٖػ ديكاف الحطيئة ص ٖٔ
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 (  :ٗٔكما ناصو كعب فقاؿ )
 َأِمػػػػْف ِدْمَنػػػػِة الػػػػدَّاِر َأْقػػػػَوْت ِسػػػػػِنيَنا
ػػػػػػػػػػا رََأْيػػػػػػػػػػػُت ِبػػػػػػػػػػػَأفَّ اْلُبَكػػػػػػػػػػػاءَ    َفَممَّ

 َعَمػػػػػػى َمػػػػػػا َلػػػػػػَديَّ اْلَقمُػػػػػػوَزَجػػػػػػْرُت 
 

 َبَكْيػػػػػػػػَت َفَظْمػػػػػػػػَت َكِئيًبػػػػػػػػا َحِزيَنػػػػػػػػا  
 َسػػػػػػػَفاٌه َلػػػػػػػَدى ِدَمػػػػػػػٍف َقػػػػػػػْد َبِميَنػػػػػػػا
وَنا ُِ  َص ِمػػػْف َحػػػَزٍف َوَعَصػػػْيُت الش ػػػ

 

كبرغـ حضكر النص المرقسي في نصٍي الحطيئة ككعبو ، إال أننا نجد ثمة مفارقػة معػو ، كىػي مفارقػة 
نما تشير إلى  تشير إلى أف التناص ال يعني فقط حضكر النص الغائب كتعالقو مع النص الحاضر ، كا 

مػػا يدخمػػو المنػػاص عمػػى الػػنص المتعػػالؽ مػػف تغييػػر كتحػػكير يسػػتدعيو تغيػػر السػػياؽ ، فػػتذا كػػاف امػػرؤ 
القيس قد التمس البكاء ككأنو كاف عصيِّا عميو ، أك رأل أنو مف الكاجب عميػو البكػاء عمػى ىػذه الرسػكـ 

رغـ ما عيرؼ عنو مف صفات تبايف الجيشاف العػاطفي يجػد عينػو قػد اغركرقػت طكاعيػة ، فتف الحطيئة 
بمنظر ىذه الرسكـ الدارسة ، كأما كعبه فقد بكى ، كاستدرؾ أف البكاء عمى الدمف البالية سفاىة ، كمف 

  َثـ راح يسمي نفسو عف البكاء بالترحاؿ فكؽ ناقتو القمكص 
 

ؼ عمػػى الطمػػؿ فػػي كثيػػر مػػف قصػػائد الشػػعر العربػػي القػػديـ ، كرحمػػة الظعػػائف تػػأتي رادفػػة لمكقػػك  
كمف ثمة فيي تأخذ حيزنا مف بنية القصيدة القديمة ، كالشعراء يختمفكف فيما بينيـ مف حيث تصكير ىذا 

 ( :َٕالمشيد ، مف ذلؾ قكؿ عمقمة بف عبدة )

 َردَّ اإِلَمػػػػاُء ِجَمػػػػػاَؿ اْلَحػػػػيِّ َفػػػػػاْحَتَمُموا
 الطَّْيػػػػػُر َتْتَبُعػػػػػوُ  َعْقػػػػػاًل َوَرْقًمػػػػػا َتَظػػػػػؿ  

 

 َفُكم َيػػػػػػػػػػا ِبالتَِّزيػػػػػػػػػػِديَّاِت َمْعُكػػػػػػػػػػوـُ  
 َكَأنَّػػػػُو ِمػػػػْف َدـِ اأَلْجػػػػَواِؼ َمػػػػْدُموـُ 

 

إنيػػا صػػػكرة بقػػدر مػػػا تبعػػث عمػػػى تػػأفؼٍّ كتضػػػجر مػػػف منظػػر الطيػػػر كىػػي تتيالػػػؾ عمػػى سػػػتكر اليػػػكدج 
ػا مػدمما ، فػػتف الشػاعر بػرع فػػي الػربط بػيف أ لػػكاف السػتائر الحمػراء المشػػدكدة الحمػراء ، كىػي تخاليػػا لحمن

 ( :ُٕكالثياب المكشاة بالحمرة ، كمشيد الظعف ، الذم صكره زىير متناصا مع عمقمة فقاؿ )

ػػْر َخِميِمػػي َىػػْؿ تَػػَرى ِمػػْف َظَعػػاِئفٍ   َتَبصَّ
 َعَمػػػػػػػػْوَف ِبَأْنَمػػػػػػػػاٍط ِعتَػػػػػػػػاٍؽ َوِكمَّػػػػػػػػٍة 

 

ـِ   ْمػػَف ِباْلَعْمَيػػاِء ِمػػْف َفػػْوِؽ ُجػػْرُث  َتَحمَّ
 َحَواِشػػػػػػيَيا ُمَشػػػػػػاِكَيِة الػػػػػػدَّـِ ِورَاٍد 

 

كقػػد نجػػح زىيػػر فػػي رسػػـ صػػكرة اليػػكدج كألػػػكاف سػػتكره الحمػػراء التػػي تشػػبو الػػدـ دكف أف يخمػػص إلػػػى  
الصكرة الكصفية لمطيكر المتيالكة عمى المنظر المكني لمدـ عند عمقمة كىي صكرة مستقبحة ، كيتناص 

  الحطيئة مع عمقمة في البيت السابؽ نفسو فيقكؿ :

                                                 

  ّٕػ ديكاف كعب ص ٗٔ
ـ ػ دار ُّٗٗىػػ/ ُُْْ/ُػ ط ّْ -ّّف عمقمػة بػف عبػدة بركايػة األعمػـ الشػنتمرم ، تقػديـ د/ نصػر الحتػي ص ػػ شػرح ديػكإَ

 الكتاب العربي ػ لبناف ، التزيديات : ثياب منسكبة إلى تزيد بف حمداف ، المعكـك : المشدكد بثكب 
   ُُػ شعر زىير ص ُٕ
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 ُيَعػػػػػاِليَف َرْقًمػػػػػا َفػػػػػْوَؽ َعْقػػػػػـٍ َكَأنَّػػػػػو
 

ـُ اْلَجػػْوِؼ َيْجػػِري ِفػػي اْلَمػػَذاِرِع َواِشػػُموْ    (ِٕ)َد
 

فقػػد شػػبو حمػػرة مػػا عمػػى البعيػػر مػػف العقػػؿ كالػػرقـ بػػدـ الجػػكؼ ، كقػػد اختمػػؼ تصػػكيره ىػػذا عػػف تصػػكير 
كجعػػػؿ خيكطيػػػا عمقمػػػة ، إذ جعػػػؿ الحطيئػػػة سػػػتكر اليػػػكادج مػػػف الطػػػكؿ حتػػػى كصػػػمت ركبتػػػي البعيػػػر ، 

 َالحمػػراء كالػػدماء تسػػيؿ عمػػى ىػػاتيف الػػركبتيف ، أمػػا عمقمػػة ، فقػػد كانػػت صػػكرتو باعثػػة عمػػى الكراىػػة  
كربمػػا كػػاف تصػػكير بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز لمظعػػائف كىػػكادجيف أكثػػر حضػػكرنا فػػي نصػػٍي زىيػػر كالحطيئػػة 

 ( :ّٕالسابقيف في قكلو )
 َعَمػػػػػػػػْيِيفَّ َأْمثَػػػػػػػػاُؿ ُخػػػػػػػػَداِري َوَفْوَقَيػػػػػػػػا

 

ْيِط َوالػػػػرَّْقـِ التََّياِويػػػػُؿ َكالػػػػدَّـِ ِمػػػػ   َف الػػػػرَّ
 

إف ىػذه الركائػب عمييػا مػف مفػارش الصػكؼ الممكنػة ػ أمثػاؿ ػ بػالمكف األسػكد ػ خػدارم ػ كعمييػا مػبلءات 
مف الصكؼ األصػفر كاألحمػر الػذم يشػبو لػكف الػدـ ، كىػي المفػردات التػي اسػتخدميا زىيػر فػي كصػفو 

التي تفترش عميو ، كالكمة كىي الستر ، ككميا بػالمكف األحمػر الػذم يشػبو لما عمى اليكادج مف األنماط 
لػػكف الػػدـ غيػػر أف زىيػػرنا قػػد قصػػر حضػػكر المػػكف األحمػػر عمػػى الحكاشػػي دكف أف يعػػـ السػػتكر كاألنمػػاط 
جميعيا ، ككذلؾ فعؿ الحطيئة الذم امتاز منيما بحركية الدـ ، كعدـ سػككنو ، عنػدما جعمػو يسػيؿ إلػى 

  َير ركبتٍي البع
 ـ الحٌوان : الفرس : 2

يبػػػدك كصػػػؼ امػػػرئ القػػػيس الشػػػيير لمفػػػرس فػػػي معمقتػػػو كفػػػي غيرىػػػا مػػػف شػػػعره ككأنػػػو النمػػػكذج  
كككنو المحتذل لكصؼ الخيؿ في القصيدة الشعرية ، إذ كصؼ الفرس بأكصاؼ بالغة الركعة كالدقة ، 

كاء في مكضكع الخيػؿ أـ فػي " استطاع أف يغزك عقؿ الشعراء في كؿ ما قاؿ س النمكذج المحتذل ألنو
غيػػره مػػف المكضػػكعات   كالػػذم يريػػد أف يقػػدر صػػنيع امػػرئ القػػيس عميػػو أف يتتبػػع صػػنيع الشػػعراء فػػي 
الخيؿ مف بعػده ، كسػكؼ يػرل أنيػـ لػـ يسػتطيعكا االنفكػاؾ مػف أسػر امػرئ القػيس ؛ فقػد فػتح ليػـ أبػكاب 

 ( : ٕٓ( مف ذلؾ قكلو )ْٕالمعاني التي يدخمكف منيا ")
 

ٍْْي َمػػػػػػػا َحَمْمَنػػػػػػػا ُ اَلَمَنػػػػػػػاَفألْ   ًيػػػػػػػا ِبػػػػػػػ
 

 َعَمػػػػى َظْيػػػػِر َمْحُبػػػػوِؾ السَّػػػػرَاِة ُمَحنَّػػػػِب  
 

 ( :ٕٔكىك النص الذم نجد لو حضكرنا طاغينا في قكؿ زىير )
 

ٍْْي َمػػػػػػػا َحَمْمَنػػػػػػػا ُ اَلَمَنػػػػػػػا  َفأْلًيػػػػػػػا ِبػػػػػػػ
 

 َعَمػػػى َظْيػػػِر َمْحُبػػػوٍؾ ِظَمػػػاٍء َمَفاِصػػػُمْو  
 

 

                                                 
 بعير ، الكاشؿ : القاطر كىك ما فكؽ القطر كدكف السيبلف  ، المذارع : ما فكؽ ركبة الُُّػ ديكاف الحطيئة ص ِٕ 

   َـ لبناف ُْٗٗ/ ُدار إحياء الكتاب العربي طُّٔػ شرح ديكاف بشر بف أبي خاـز تقديـ كشرح مجيد طراد  ص ّٕ
  َ  ٕٕػ د/ مصطفى ناصؼ : قراءة ثانية لشعرنا القديـ ػ سابؽ ػ ص ْٕ
 ، محبكؾ : مجدكؿ مدمج مكثؽ الخمؽ ، محنب : مقكس  ْٓػ شرح ديكاف امرئ القيس ػ سابؽ ػ ص ٕٓ
  ِٓػ شعر زىير ص ٕٔ
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ع الػػنص المرقسػػي السػػابؽ لفظنػػا كداللػػة لدرجػػة قريبػػة ممػػا يمكػػف أف يقػػاؿ كبػػرغـ تعمػػؽ نػػص زىيػػر ىػػذا مػػ
معيا إنو كضع الحافر عمى الحافر ، فتننا نستطيع أف نممح ما بينيما مف اختبلؼ لػيس مبعثػو مػا بػيف 
نمػػا مبعثػػو الدقػػة فػػي التعبيػػر الكاصػػؼ لظيػػر الفػػرس ، فيػػك عنػػد امػػرئ  نيايػػة النصػػيف مػػف اخػػتبلؼ ، كا 

قكس كعند زىير مجدكؿ ، أما مفاصمو فيي قميمة المحػـ يابسػة ، كليسػت برىمػة ، كبػذا القيس مجدكؿ كم
 ( :ٕٕكيصفو امرؤ القيس في مكضع آخر فيقكؿ )  َتكصؼ العتاؽ مف الخيؿ 

 َسِميـِ الشََّظى َعْبِؿ الشََّوى َشِنُم النََّسػا
 

 َلػػػػُو َحَجَبػػػػاٌت ُمْشػػػػِرَفاٌت َعَمػػػػى اْلَفػػػػاِؿ  
 

 ( :ٖٕالكصؼ كعب فيقكؿ )كيتناص معو في ىذا 

 َسِميـِ الشََّظى َعْبِؿ الشََّوى َشِنُم النََّسػا
 

 َكػػَأفَّ َمَكػػاَف الػػرِّْدِؼ ِمػػْف َظْيػػرِِه َقْصػػُر  
 

حيث نجد حضكر المصراع األكؿ مف بيت امػرئ القػيس فػي بيػت كعػب الػذم اختمػؼ عنػو فػي الصػكرة 
 : (ٕٗالتشبييية التي رسميا لمؤخرة الفرس ، كيقكؿ زىير )
ْؽ ِصػػػػػَفاُقوُ  ـْ ُيَخػػػػػرَّ  َأِمػػػػػيٍف َشػػػػػَظاُه َلػػػػػ

 

ـْ ُتَقطَّػػػػػػػػػْع َأَباِجمُػػػػػػػػػْو    ِبَمْنَقَبػػػػػػػػػٍة َوَلػػػػػػػػػ
 

ف كػػاف اسػػتعاض عػػف كممػػة سػػميـ بكممػػة  فقػػد تنػػاص مػػع امػػرئ القػػيس فػػي الكصػػؼ : سػػميـ الشػػظى ، كا 
  َأميف ككمتاىما بمعنى كاحد إذ تشيراف إلى القكة 

 

 النــــاقـة :

عظـ فيما يتعمؽ بالحيكاف مف مساحة في الشعر الجاىمي ؛ لمػا كػاف ليػا شغمت الناقة الحيز األ 
مػػف األىميػػة الكبػػرل فػػي حيػػاة العػػرب ، كقػػد جػػاءت األكصػػاؼ التػػي أضػػفاىا الشػػعراء عمييػػا مػػف الكثػػرة 
كالتنكع ، كقػد اتشػحت فييػا كميػا بالسػياؽ النفسػي كاالجتمػاعي الػذم نظػـ فيػو الشػعراء قصػائدىـ ، كمػف 

ف تفػرد الػبعض مػنيـ فػي كصػؼ ثمة كاف التنا ص فيما بينيـ مف خبلؿ مكضكع الناقة أمػرن طبيعيِّػا ، كا 
 ( :َٖالناقة ، كأبدع فيو عمى نحك ما ىك معركؼ عف ناقة طرفة الذم يصؼ أذنييا فيقكؿ )

لََّمتَػػػػػػػػاِف َتْعػػػػػػػػِرُؼ اْلِعْتػػػػػػػػَؽ ِفيِيَمػػػػػػػػا َِ  ُم
 

 َكَسػػػػػػػاِمَعَتْي َشػػػػػػػاٍة ِبَحْوَمػػػػػػػَؿ ُمْفػػػػػػػَرِد  
 

ذنػػيف بأنيمػػا مؤلمتػػاف داؿ عمػػى الحػػدة كالدقػػة ، كىػػك أمػػر ييحمػػد فػػي آذاف اإلبػػؿ ؛ كلػػذلؾ ففػػي كصػػؼ األ
 ( :ُٖأردفو طرفة بقكلو تعرؼ العتؽ فييما ، كىك ما يتناص معو زىير في قكلو )

 َوَسػػػػػػاِمَعَتْيِف َتْعػػػػػػِرُؼ اْلِعْتػػػػػػَؽ ِفيِيَمػػػػػػا
 

 ِإَلػػػػى َجػػػػْذِر َمػػػػْدُلوِؾ اْلُكُعػػػػوِب ُمَحػػػػدَِّد  
 

                                                 
 َالشظى : عظـ الصؽ بالذراع شنج : منقبض ، الفاؿ : الفائؿ كىك عرؽ بجانب الذيؿ  ُٓٔػ شرح ديكانو ص ٕٕ 

 أخذه مف امرئ القيس  عمى أنو  ُُّ/ُػ لـ يرك ىذا البيت في الديكاف بينما نسبو ابف قتيبة إليو في الشعر كالشعراء ٖٕ
   َ، الصفاؽ : الجمدة السفمى مف البطف ، منقبة : حديدة ينقب بيا ، األباجؿ : عركؽ في اليد  ْٗػ شعر زىير ص ٕٗ
 َت ػ مؤلمتاف : حادتاف دقيقتاف ، شاة : ثكر  َدار صادر ػ بيركت د  ِٖػ ديكاف طرفة تقديـ كـر البستاني ص َٖ
   َ ُُٖػ شعر زىير ص ُٖ
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المصراع األكؿ مف بيت طرفة عند زىيػر الػذم اسػتخدـ كممػة سػامعتيف بػدالن مػف مػؤلمتيف نمحظ حضكر 
عنػد طرفػة ، ككمتاىمػا تشػػير إلػى معنػى األذف ، كيبقػػى أف زىيػرنا لػـ يقػؼ بكصػػفو عنػد حػد السػػامعتيف / 
نمػػا امتػػد ليشػػمؿ قركنيػػا كأصػػكؿ ىػػذه القػػركف التػػي جعميػػا ممسػػاء ، كمػػا جعػػؿ الػػرأس دقيقػػة  األذنػػيف ، كا 

كفي سػياؽ كصػؼ الناقػة يتحػدث النابغػة  َحادة ؛ ليككف ثـ تناسؽ بيف كصؼ الرأس ككصؼ األذنيف 
 ( : ِٖالذبياني عف الثكر ، فيصفو بقكلو )

 ِمػػػػػْف َوْحػػػػػِش َوْجػػػػػَرَة ُموِشػػػػػي  َأَكارُِعػػػػػوُ 
 

ػػْيَقِؿ اْلَفػػِرِد    َطػػاِوي اْلَمِصػػيِر َكَسػػْيِؼ الصَّ
 

السػػكداء ينتمػػي إلػػى كجػػرة ىػػذا المكػػاف القميػػؿ المػػاء ؛ كلػػذا كانػػت فيػػذا الثػػكر المكشػػاة قكائمػػو بػػالخطكط 
ػػا كالسػػيؼ ، كناصػػو  ف كػػاف جسػػده أبػػيض لماعن بطػػكف كحشػػو طاكيػػة لقمػػة شػػربيا المػػاء كىػػي ضػػامرة ، كا 

 ( :ّٖكعب فقاؿ )
 

ًعػػػػػػػػػػا  َشػػػػػػػػػػبَّْيُتَيا َلِيػػػػػػػػػػَؽ السَّػػػػػػػػػػرَاِة ُمَممَّ
 

ـُ َطػػػػػػػػاِوَي اْلُمْصػػػػػػػػرَاِف    ِمْنػػػػػػػػُو اْلَقػػػػػػػػَواِئ
 

و ىذه الناقة بػالثكر األبػيض الظيػر ذم الخطػكط السػكداء ػ مممعنػا ػ الضػامر الػبطف ، كقػد كٌنػى فيك يشب
عف ضمكر بطنو بقكلو : طاكم المصػراف ، مثممػا قػاؿ النابغػة : طػاكم المصػير ، كالفػرؽ بػيف النصػيف 
ر ىػك مجػػيء كعػػب بصػػيغة الجمػػع بينمػا جػػاء النابغػػة بصػػيغة المفػػرد ، كيصػؼ بشػػر بػػف أبػػي خػػاـز الثػػك 

 ( :ْٖ) فيقكؿ 
 ُيِثيػػػػػػُر َوُيْبػػػػػػِدي َعػػػػػػْف ُعػػػػػػُروٍؽ َكَأنََّيػػػػػػا
ػػػػػػِقيِع َكَأنََّيػػػػػػا  َفَأْضػػػػػػَحى َوِصػػػػػػْئَباُف الصَّ

 

 َأِعنَّػػػػػػػػػػػُة َخػػػػػػػػػػػرَّاٍز ُتَحػػػػػػػػػػػط  َوُتْبَشػػػػػػػػػػػرُ  
 ُجَمػػػػػػػػاٌف ِبَضػػػػػػػػاِحي َمْتِنػػػػػػػػِو َيَتَحػػػػػػػػدَّرُ 

 

 ( :ٖٓأما كعب فيتناص معو قائبلن في مثؿ ىذا الكصؼ )
 َفِريػػػػػػػػػػػًدا َ َسػػػػػػػػػػػَمْتُو َحتَّػػػػػػػػػػػى َتَخػػػػػػػػػػػاؿَ 

 ِفػػػػي ُأُصػػػػوِؿ اأَلْرَطػػػػى َوُيْبػػػػِدي ُعُروًقػػػػا
 

 َوُجَماًنػػػػػػػػػػا َعػػػػػػػػػػْف َمْتِنػػػػػػػػػػِو َمْحػػػػػػػػػػُدورَا 
 َثِئػػػػػػػػػػَداٍت ِمْثػػػػػػػػػػػَؿ اأَلِعنَّػػػػػػػػػػِة ُخػػػػػػػػػػػورَا 

 

فالنصاف يتفقاف عمى تصكير حبات المطر المتساقط عمى جمد الثكر كقد تجمد بحبات المؤلؤ عند بشػر 
نمػػا ىػػك بػف أبػػي خػػاـز ، أمػا كعػػب بػػف زىيػر فمػػـ يشػػأ  أف يصػؼ ىػػذه الحبػػات بػالجمكد ، أك السػػككف ، كا 

يحركيػا بجعميػا كػػالمؤلؤ الػذم انفصػػؿ عػف سػمكو ، كمػػا نمحػظ اتفاقنػػا لفظيِّػا ، إلػى جانػػب التكافػؽ الػػداللي 
   َالتصكيرم ، فثمة ألفاظ مشتركة بينيما منيا : يبدم ، عركؽ ، جماف ، التحدر ، أعنة 

 

                                                 
   َ ُٕديكاف النابغة الذبياني : تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ػ سابؽ ػ ص  ػِٖ 

  َ، المصراف : األمعاء كمفردىا مصير   ُْٔػ ديكاف كعب ص ّٖ
  ُٕ -َٕػ شرح ديكاف بشر ػ سابؽ ػ ص ْٖ
  َ ُُْػ ديكاف كعب ص ٖٓ
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 النعــامة والقطــاة : 

 ( :ٖٔتناصات شعراء الصنعة مع غيرىـ في سياؽ كصؼ النعامة قكؿ كعب )كمف  
ُجِئَيػػػػػػا ِْ  َوَقاَرَبػػػػػػْت ِمػػػػػػْف َجَناَحْيَيػػػػػػا َوُج

 

 َسػػػػػػكَّاُء َتْثِنػػػػػػي ِإَلْيَيػػػػػػا َليًِّنػػػػػػا َخِصػػػػػػَفا  
 

فيك يصؼ آذاف النعاـ بالدقة كالمصكؽ بالرأس حتى يكاد ال يظير ليا أذف ، كىك ىنا يتناص مػع قػكؿ 
 ( :ٕٖعبدة في المعنى نفسو )عمقمة بف 

 فُػػػػػػػوٌه َكِشػػػػػػػؽِّ اْلَعَصػػػػػػػا أْلًيػػػػػػػا ُتَبيُِّنػػػػػػػوُ 
 

 َأَسػػػػؾ  َمػػػػا َيْسػػػػَمُع اأَلْصػػػػَواَت َمْصػػػػُموـُ  
 

فيمػػا يتفقػػاف عمػػى كصػػؼ أذف النعامػػة بالصػػغر كالمصػػكؽ بػػالرأس حتػػى ال تكػػاد تظيػػر ، كلمقطػػاة حالػػة 
 ( :ٖٖ: قطا قطا ، يقكؿ النابغة ) خاصة ترتبط بيا ، كىي أنيا عند ىياجيا تصيح  كأنيا تقكؿ

 تَػػْدُعو اْلَقَطػػا َوِبػػِو تُػػْدَعى ِإَذا اْنَتَسػػَبتْ 
 

 َيػػػػػا ِصػػػػػْدَقَيا ِحػػػػػيَف َتْمَقاَىػػػػػا َفَتْنَتِسػػػػػُب  
 

فالقطا يدعك أقرانو باسػمو ، كبػو يناديػو أقرانػو ، كمػف ثػـ فتنػو حػيف ينسػب نفسػو فتنمػا يكػكف صػادقنا فػي 
 ( :ٖٗتناص معو كعب فيقكؿ )نسبو ألنو ينطؽ باسـ ذاتو ، ك ي

 ِبَحاَفِتػػػػِو َمػػػػْف اَل َيِصػػػػيُم ِبَمػػػػْف َسػػػػَرى
 

 َواَل َيػػػػػػػدَِّعي ِإالَّ ِبَمػػػػػػػا ُىػػػػػػػَو َصػػػػػػػاِدُقْو  
 

فالقطا إذا كاف بجانب الماء ال يصيح بمف أتاه ليبلن ، كذلؾ ال يٌدعي إال باسـ نفسو ، فضرب بو المثؿ 
  َ(  َٗفي الصدؽ فيقاؿ : " أصدؽ مف قطاة " )

 
 ـ الفخـر والمـدح : 3

الفخر كاحد مػف الفنػكف الرئيسػة فػي الشػعر الجػاىمي، كىػك يشػير إلػى" التغنػي بالفضػائؿ كالمثػؿ  
العميا  كالتباىي بالسجايا النفسية كالصفات القكمية كالزىك بالفعاؿ الطيبػة، كألػذ أحاديػث المػرء عنػده ىػك 

اني الشػػعراء تكػػػاد تتفػػػؽ فيػػػو ، كاالتفػػػاؽ ( كألنػػػو كػػػذلؾ فػػػتف معػػػُٗحديثػػو عػػػف نفسػػػو كخصػػػالو كفعالػػو ")
يستثير قضية التناص حيث يتناص البلحؽ مع مف سبقو ، كيبدك ذلؾ مف خػبلؿ المفػظ كالداللػة كالػذم 

 ( :ِٗنراه مف قكؿ امرئ القيس عف نفسو التي تأبى المقامة ببمدة إذا تعرضت لمذؿ كاليكاف )
َذا ُأِذيػػػػػػػػػػػػػػػُت ِبَبْمػػػػػػػػػػػػػػػَدٍة َودَّْعُتَيػػػػػػػػػػػػػػػا  َواِ 

 

ـُ ِبَغْيػػػػػػػػػػػػػِر َداِر ُمَقػػػػػػػػػػػػػػاـِ  َوالَ    ُأِقػػػػػػػػػػػػػي
 

                                                 
  َصؼ : ما يخمط بيف شيئيف ، سكاء : أم أذنيا صغيرة ، الجؤجؤ : الصدر ، الخ َٔػ ديكاف كعب ص ٖٔ 

  ّٗػ شرح ديكاف عمقمة ػ سابؽ ػ ص ٕٖ
  ُٕٕػ ديكاف النابغة الذبياني ػ سابؽ ػ ص ٖٖ
  ُِٗػ ديكاف كعب ص ٖٗ
  َت ػ دار الكتب العممية ػ بيركت ػ لبناف  َػ د َْٗ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ تقديـ كتعميؽ نعيـ زرزكر َٗ
 ـ مؤسسة الرسالة ػ ََُِىػ/ ُِِْ/ٗط ََّالجاىمي : خصائصو كفنكنو ص  ػ د/ يحيى الجبكرم : الشعرُٗ
   َِّػ شرح ديكاف امرئ القيس ػ سابؽ ػ ص ِٗ
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 ( : ّٗكىك المعنى الذم يتناص معو فيو أكس بف حجر في قكلو )
ـَ َحْزُمَيػػػا ـُ ِبػػػَداِر اْلَحػػػْزـِ َمػػػا َدا  ُأِقػػػي

 

 َوَأْحػػػػػػػِر ِإَذا َحاَلػػػػػػػْت ِبػػػػػػػَأْف َأَتَحػػػػػػػوَّاَل  
 

قامػة بػدار تشػعر فييػا بشػيء فالتناص الداللي يبدك في افتخار كؿٍّ منيما بعزة النفس التي ال ترضى الم
ػػا ترادفيِّػا بػػيف :  ػا لفظيِّػػا مػف خػبلؿ الػػدكاؿ المغكيػة : أقػيـ ، دار ، كتناصِّ مػف اليػكاف ، كنممػػح فييمػا تناصِّ

  َكدعتيا عند امرئ القيس ك أتحكؿ عند أكس 
ذا كاف تناص أكس مع امرئ القيس ذاتيِّا ، فتف الحطيئة يتناص قكميِّا مع أبػي دؤاد فػي قػكؿ   كا 

 ( :ْٗىذا األخير مفتخرنا بحرصو كقكمو عمى رعاية حؽ الجار )
 تَػػػػػػػػػَرى َجاَرَنػػػػػػػػػا ءِمًنػػػػػػػػػا َوْسػػػػػػػػػَطَنا
ػػػػػػػػػػػةً   ِإَذا َمػػػػػػػػػػػا َعَقػػػػػػػػػػػْدَنا َلػػػػػػػػػػػُو ِذمَّ

 

 َيػػػػػػػػُروُح ِبَعْقػػػػػػػػٍد َوِثيػػػػػػػػِؽ السَّػػػػػػػػَببْ  
 َشػػػػػػػَدْدَنا اْلِعَنػػػػػػػاَج َوَعْقػػػػػػػَد اْلَكػػػػػػػَرْب 

 

 ( :ٓٗأما الحطيئة فقاؿ في آؿ شماس المعركفيف بأنؼ الناقة )
ـُ   َقػػػػػػْوـٌ ِإَذا َعَقػػػػػػُدوا َعْقػػػػػػًدا ِلَجػػػػػػارِِى

 

 َشػػػد وا اْلِعَنػػػاَج َوَشػػػد وا َفْوَقػػػُو اْلَكَرَبػػػا 
 

كىك تناص داللي التفاؽ النصيف عمى إحكاـ العقد الذم يبرمكنو مع جارىـ ، كنجد مع التكافؽ الداللي 
  َتكافقنا لفظيِّا ممثبلن في المفردات : عقد ، شد ، العناج ثـ الكرب 

كقػػاؿ الحػػارث بػػف حمػػزة مفتخػػرنا بنصػػرة قكمػػو لعمػػرك بػػف ىنػػد يػػكـ عػػيف أبػػاغ بينػػو كبػػيف المنػػذر بػػف مػػاء 
 : (ٔٗ)السماء المخمي ، كقد انتيت المعركة بمقتؿ المنذر
 َفػػػػَنْحُف َ ػػػػَداَة اْلَعػػػػْيِف َيػػػػْوـَ َدَعْوَتَنػػػػا

 

 َأَتْيَناَؾ ِإْذ ثَاَبْت َعَمْيَؾ اْلَحاَلِئُب  
 

 ( :ٕٗمدح فكارس الحارث بف كرقاء الصيداكم ) كناصو زىير في
 ِفي َحْوَمِة اْلَمْوِت ِإْذ ثَاَبْت َحاَلِئػُبُيـْ 

 

 اَل ُمْقػػػػػػػػِرِفيَف َواَل ُعػػػػػػػػْزٌؿ َواَل ِميػػػػػػػػُؿ  
 

فالنصػػاف يتفقػػاف عمػػى مػػدح الجنػػكد فػػي المعركػػة بػػالقكة كالشػػجاعة ، كيفتخػػر الحػػارث بػػف حمػػزة بنصػػرة 
حبلئب / جماعػات العػدك ككػادت تنػاؿ منػو ، كيتعػالؽ زىيػر مػع ىػذا عمرك بف ىند عندما ثابت عميو ال

مغيػرنا فػي تعريػؼ الحبلئػب بالضػمير العائػد عمػى جنػكد العػدك ثابػت حبلئػبيـ ،  ثابػت الحالئػبالنص : 
كيتميػػز كصػػؼ زىيػػر لمجنػػكد بػػأنيـ مػػف نسػػب طيػػب ، إذ ليسػػكا بمئػػاـ اآلبػػاء ، كىػػـ مػػدججكف بسػػبلحيـ 

     َإلى المعركة ثابتكف عمى ظيكر خيكليـ فبل يميمكف ك ال ينحرفكف  مستعدكف لمنصرة ، متكجيكف

                                                 
   ّٖػ ديكاف أكس ص ّٗ 

 عمى أنيما مما أخذه الحطيئة مف أبي دؤاد  َِْ/ ُػ البيتاف ذكرىما ابف قتيبة في الشعر كالشعراء ْٗ
  َحبؿ ييشد أسفؿ الدلك إذا كانت ثقيمة ، كالكرب : عقد يشد عمى عراقي الدلك  ، العناج : ُٓػ ديكاف الحطيئة ص ٓٗ
 ـ ػ دار صادر ػ الحبلئب : األنصار  ُٔٗٗ/ُػ ط ّٔػ ديكاف الحارث بف حمزة إعداد كتقديـ طبلؿ حرب ص ٔٗ
  َ، ال مقرفيف : ليسكا بمئاـ اآلباء  ٖٗػ شعر زىير ص ٕٗ
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وفي ضوء ما سبؽ مف دراسة التناص الداخمي / الذاتي والخارجي عند شعراء الصػنعة تبػيف  
 لمباحث ما يمي : 

ػا ذاتيِّػا بػدا أنػو قػد كػاف رغبػة فػي إعػادة إنتػاج ُ ػ أف ىؤالء الشعراء قػد تناصػكا مػع شػعرىـ تناصِّ
لةو ما لـ تقنع بيا الذات الشاعرة ، كمف ثـ راحكا يثقفكف كييػذبكف كينقحػكف أشػعارىـ ، كيعيػدكف فييػا دال

( الراغبػة فػي الكصػكؿ بشػعريتيا إلػى منطقػة ٖٗالحكار " مع لحظػة سػابقة مػف لحظػات شػعرية الػذات " )
تفػكقيـ عمػى مػف تناصػكا الجكدة التػي ترضػييا أكالن ثػـ المتمقػي ثانينػا ؛ كلػذلؾ بػدا فػي كثيػر مػف أشػعارىـ 

   َمعيـ خارجيِّا 
نما تناصكا مع غيرىـ مػف الشػعراء ِ ػ لـ ينغمؽ ىؤالء الشعراء عمى ذكاتيـ كأشعارىـ كحدىا ، كا 

ا خارجيِّا امتد ليشمؿ الكثير مف الدالالت التي ناصكا فييا غيرىـ فػي  السابقيف أك المعاصريف ليـ تناصِّ
كالفخػػر كالمػػدح ، كغيرىػػا مػػف الػػدالالت التػػي طرقيػػا السػػابقكف حتػػى مثػػؿ : األطػػبلؿ كالظعػػائف كالحيػػكاف 

 ( :ٗٗكأنيـ لـ يترككا لبلحقيف شيئنا في قكؿ عنترة بف شداد مف مطمع معمقتو)
ـِ   َىػػػػػْؿ َ ػػػػػاَدَر الش ػػػػػَعرَاُء ِمػػػػػْف ُمتَػػػػػَردَّ

 

ـْ َىػػػػْؿ َعَرْفػػػػَت الػػػػدَّاَر َبْعػػػػَد تَػػػػَوى ـِ    َأ
 

 ( :ََُ) كناصو كعب بف زىير مؤكدنا ما قالو
 َمػػػػػػػػػػا َأرَاَنػػػػػػػػػػا َنقُػػػػػػػػػػوُؿ ِإالَّ َرِجيًعػػػػػػػػػػا

 

 َوُمَعػػػػػػػػاًدا ِمػػػػػػػػْف َقْوِلَنػػػػػػػػا َمْكػػػػػػػػُرورَا  
 

نمػػػا يمتػػػد ليشػػػمؿ المضػػػمكف كالشػػػكؿ معنػػػا ، إذ ّ ػػػػ أف التنػػػاص ال يتعمػػػؽ بالمضػػػمكف كحػػػده ، كا 
األصؿ فيو حضكر نصٍّ سابؽ في نصٍّ الحؽو أك معاصر مع شيء مف التحكير الفني في بنية الػنص 

  َتناص ، أك تحكير في الداللة المنكطة بالتناص الم
 

                                                 
ػ رسػالة ماجسػتير بتشػراؼ د/ جػابر عصػفكر ػ مخطكطػة بكميػة  ٖٗفػي شػعر أدكنػيس ص  ػػ إيمػاف مرسػاؿ : التنػاص الصػكفيٖٗ 

  َـ  ُٖٗٗاآلداب جامعة القاىرة 
 ـ  ََُِ -الييئة المصرية العامة لمكتاب  - ُٖٖػ ديكاف عنترة بف شداد تحقيؽ عبد المنعـ عبد الرؤكؼ شمبي  ص ٗٗ

    َ ُُّػ ديكاف كعب ص ََُ
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 المبحث الثالث : تناص األمثال : 
 

األمثاؿ مجمكعة مف النصكص المغكية التي تتسـ باإليجاز الداؿ عمى معنى مرتبط بحدث كرد  
فيو كحدث آخر مماثؿ ييضرب فيو ؛ كلذلؾ كصفت األمثاؿ بأنيا سائرة عمى األلسػف لتشػابو الحػكادث ، 

ػا كنثػرنا ، كأفضػمو أكجػزه ، كأحكمػو القيركانػي د ذكر ابف رشػيؽ كق أنػو يكجػد " فػي كػبلـ العػرب كثيػرنا نظمن
كلػو مكانػة كبيػرة فػي التػراث العربػي ػ شػفاىة ككتابػة ػ  مكانػة تجمػت فػي كثػرة المؤلفػات ( َُُأصػدقو " )

ا كتفسيرنا كاستشيادنا ،التي عرضت لو جمعن  نما امتد مى العرب كحدىـ ،األمر قاصرنا ع كلـ يكفا كشرحن كا 
  َ( َُِليشمؿ األمـ اإلنسانية جميعيا " فميس ثمة جنس أدبي أعدؿ قسمة بيف األمـ كالمثؿ " )

 

كألنو مجمكعة مف المداميؾ أك التراكيب المغكية الخاصة أك الجػاىزة ، فقػد يكػكف مػف الصػعكبة  
الطبيعػػػة اإليقاعيػػػة لمغػػػة الشػػػعرية ،  بمكػػػاف أف ينقمػػػو الشػػػاعر بصػػػكرتو النصػػػية التػػػي كرد عمييػػػا بسػػػبب

كقكانيف الكزف كالقافية ، كمف ثـ فتف الشاعر قد يحػكر فػي نػص المثػؿ ليػكائـ فنػو كلغتػو الشػعرية " التػي 
تتميز بالتكتر الدائـ بيف الثابت كالمتغير مف كسائؿ الصياغة ، بيف المكركث مػف تقاليػد الػنظـ الشػعرم 

تمخض عنو عبقرية المبدع كطريقتو الخاصة فػي التعامػؿ مػع أدكاتػو كالمضاؼ إلى ىذه التقاليد ، مما ت
، كمػػف حصػػاد ىػػذا التػػكتر ينمػػك المػػذخكر مػػف أعػػراؼ المغػػة كمناىجيػػا فػػي األداء كيبػػدك المبػػدع كمػػا لػػك 
كاف يتجاكز حدكد ىذا المذخكر ، عمى حيف أنو يمتد بيا كيثرييا ، كما تبدك بصماتو التعبيرية الخاصة 

جدار المغة الشعرية عمى حيف أنيا إعادة لبناء ىذه المغة  كمحاكلة الستئناؼ تشكيميا ككأنيا صدع في 
  َ( كتمؾ طبيعة المبدع الفناف في التعامؿ مع لغتو الشعرية َُّفي نسؽ صياغي جديد " )

 

كمػف ىػذا المنطمػؽ كانػت تناصػػات الشػعراء األربعػة مػع نصػػكص األمثػاؿ المكجػكدة بػيف أيػػدييـ    
تناصػػاتيـ كػػاف يػػتـ ككأنػػو صػػدع فػػي جػػدار البنيػػة المغكيػػة المكركثػػة لممثػػؿ ، كبعضػػيا كػػاف فػػالكثير مػػف 

يتكػػػ  عمػػػى مضػػػمكف المثػػػؿ كداللتػػػو دكف بنيتػػػو المغكيػػػة ، ثػػػـ يعيػػػد التعبيػػػر عنػػػو أك تشػػػكيمو فػػػي نسػػػؽ 
صػػياغي جديػػد تسػػتدعيو طبيعػػة التجربػػة كثكابػػت الصػػياغة الفنيػػة ، كالػػبعض القميػػؿ مػػف التناصػػات كػػاف 

عمى البنية المغكية لممثؿ ، فينقميا كما ىي دكف تغيير أك تحكير ، ك عمى ذلؾ تكػكف تناصػاتيـ  يحافظ
 مع األمثاؿ عمى النحك التالي :
 تناصات المثل بنٌة وداللة : 

                                                 

  َِٖ/ُػ سابؽ ػ ػ ابف رشيؽ : العمدة َُُ
الييئػػػة المصػػػرية العامػػػة  ّْـ ص ََِٓصػػػيؼ/خريؼ  ٕٔػػػػ حػػػاتـ عبيػػػد : المثػػػؿ : قضػػػاياه كمعنػػػاه : مجمػػػة فصػػػكؿ العػػػدد َُِ

 َلمكتاب 
 ُّػ د/ محمد فتكح : شعر المتنبي : قراءة أخرل ػ سابؽ ػ ص َُّ



 

371 

 ( :َُْيقكؿ أكس بف حجر )
 َفَأْحَسػػَف َسػػْعٌد ِفػػي الَّػػِذي َكػػاَف َبْيَنَنػػا

 

 َأْحَمػػػػػُد  َفػػػػػِ ْف َعػػػػػاَد ِباإِلْحَسػػػػػاِف َفػػػػػاْلَعْودُ  
 

فيك باستخدامو المركب االسمي فػي نيايػة البيػت " العػكد أحمػد " يتنػاص مػع نػص المثػؿ بنيػة كداللػة ، 
كقػػد جػػاء نػػص المثػػؿ قػػارِّا فػػي مكضػػعو مػػف البيػػت ، إذ إنػػو أرصػػد إليػػو مػػف أكؿ البيػػت عنػػدما أشػػار إلػػى 

اإلحسػاف ، كرتػب عمييػا الجػزاء إحساف سعد فيما كاف بينيـ ، كربط المثؿ بالجممػة الشػرطية : إف عػاد ب
( كىػذا اإلرصػاد يحػدد األصػؿ المغػكم الػذم ينتمػي َُٓ" ) العود أحمدالذم شغمو النص المثمي كىػك " 

إليو اسـ التفضيؿ ػ أحمد ػ الػذم يكػكف محػكالن عػف المفعكليػة ، كيػراد منػو آنئػذو أنػو ابتػدأ أمػره أكالن بالحمػد 
 ( :َُٔكيقكؿ زىير ) َف ييحمد منو كاإلحساف ، فتف عاد إليو فالعكد أحؽ بأ

 تَػػػػػػػػَداَرْكُتَما َعْبًسػػػػػػػػا َوُذْبَيػػػػػػػػاَف َبْعػػػػػػػػَدَما
 

ـْ ِعْطػػػػَر َمْنِشػػػػـِ    َتَفػػػػاَنْوا َوَدق ػػػػوا َبْيػػػػَنُي
 

لقد تػدارؾ ىػـر بػف سػناف كالحػارث بػف عػكؼ ىػاتيف القبيمتػيف بعػدما أشػعمكا نيػراف الحػرب كفنػي 
، ىػػذا  عطػر منشػـعػدكا ليػػا عػدتيا عنػدما دقػكا بيػنيـ الكثيػر مػف أبنائيمػا فػي خضػـ ىػذه الحػرب التػي أ

العطر الذم يينسب إلى تمؾ المرأة العربية التي كاف العرب عادة ما يأتكنيػا يغمسػكف أيػدييـ فػي عطرىػا 
استمدادنا لضراكة حربيـ كلذلؾ كاف ييضرب بيا كبعطرىا المثػؿ فػي الشػر العظػيـ كالشػؤـ الػذم يػتمخض 

عطػر ، أك  بيػنيـ عطػر منشػـ، أك  دقػوا بيػنيـ عطػر منشػـأمثػاليـ : "  عنو اليبلؾ ، كلػذلؾ قيػؿ فػي
 ( كىي النصكص التي تعالؽ معيػا زىيػر بنيػة كداللػة ، كثػـ أمػر يشػير إليػو ىػذا التنػاصَُٕ" ) منشـ

إذ رأينػػػا زىيػػرنا يكظػػػؼ كاحػػدة مػػػف ىػػك اسػػتدعاء الشخصػػػيات التراثيػػة ،أك التنػػػاص مػػع األعػػػبلـ التراثيػػة ،
التناصي كىي اسػتدعاء االسػـ المباشػر لمشخصػية ؛ ألنػو " يفيػد الشػخص المعػيف مػف  آليات االستدعاء

( فبل ينصرؼ إلى أحد سكاه ؛ كلذلؾ أمعف زىير في تعيينو بتضافتو إلى َُٖحيث إنو ذلؾ المعيف " )
عنا كممة عطر التي تؤكد كثاقة العبلقة بينيا كبيف مضافيا مف خبلؿ الترادؼ الداللي ؛ ألننا إذا ما أرج

  َ فيك مف المشمكمات  إلى حاسة الشـ المرتبطة بالعطر إلى أصميا المغكم لكجدناه يشير منشـ
 ( :َُٗكمف التناصات المرتبطة بالمثؿ بنية كداللة قكؿ كعب )

 َكاَنػػػػػػْت َمَواِعيػػػػػػٌد ُعْرقُػػػػػػوٍب َلَيػػػػػػا َمػػػػػػَثاًل 
 

 َوَمػػػػػػػػػػا َمَواِعيػػػػػػػػػػُدَىا ِإالَّ اأَلَباِطيػػػػػػػػػػُؿ  
 

                                                 
   ُٗٔيد ىامش ص ػ البيت لـ يرك في ديكانو ، كقد نسبو إليو محقؽ كتاب األمثاؿ البف عبَُْ 

  َ  ُْ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ َُٓ
                            َ  ُٓػ شعر زىير ص َُٔ
كالمضػػػاؼ  ّٓٓ، كتػػػاب األمثػػػاؿ البػػػف عبيػػػد ص  ُّٓ/ُػػػػ انظػػػر ىػػػذه النصػػػكص المثميػػػة فػػػي : مجمػػػع األمثػػػاؿ لمميػػػداني َُٕ

   َ  َّٖكالمنسكب لمثعالبي ص 
  َ  ْٖ/ُزم : مفاتيح الغيب ػ سابؽ ػ ػ الفخر الراَُٖ
  َ  ُٗػ ديكاف كعب ص َُٗ
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لعيػد كبػتخبلؼ المكاعيػد التػي كاعدتػو إياىػا ، كلػـ يجػد مػا يكضػح كػذب مكاعيػدىا   يصفيا بعدـ الكفػاء با
( ، كمثممػا أضػاؼ زىيػر اسػـ المػرأة منشػـ إلػى مػا َُُ" ) مواعيد ُعرقػوبإال بأف يستدعي نص المثؿ " 

الػذم يشػير  عرقػوبارتبط بيػا كىػك العطػر ، كظػؼ كعػب اآلليػة عينيػا فػي التنػاص مػع العمػـ كىػك ىنػا 
( كػاف قػد أخمػؼ مكعػػده مػع أخيػو كمطمػو غيػر مػػرة ُُُالرجػؿ مػف العمػاليؽ ، أك مػػف خيبػر ) إلػى ذلػؾ

حتػػى إنػػػو لػػـ يعطػػػو شػػيئنا فػػػي نيايػػة األمػػػر ، فصػػػار إخبلفػػو المكاعيػػػد مػػثبل يػػػتـ اسػػتدعاؤه فػػػي األحػػػكاؿ 
  َالشبيية بما فعمو مع أخيو 

ب كمػػف قبميمػػا أكس كاسػػتخداـ األعػػبلـ فػػي الخطػػاب الشػػعرم عمػػى ىػػذا النحػػك عنػػد زىيػػر ككعػػ 
يؤكػد كظيفتيػػا داخػؿ ىػػذا الخطػاب، فيػػي" تحمػؿ تػػداعيات معقػدة تربطيػػا بقصػص تاريخيػػة أك أسػػطكرية 

( ُُِكتشػػػير قمػػػيبلن أك كثيػػػرنا إلػػػى أبطػػػاؿ كأمػػػاكف تنتمػػػي إلػػػى ثقافػػػات متباعػػػدة فػػػي الزمػػػاف كالمكػػػاف " )
عند زىيػر ككعػب ػ تؤكػد أنػو ال  كارتباط ىذه األعبلـ كما اقترف بيا مف قصص بالمثؿ عمى ىذا النحك ػ

يمكف تجريد المثؿ مف قصتو ، أك مادتو األكلى التي تمخضت عنو ، أك قيػؿ فييػا ؛ " فمػف تمػؾ المػادة 
( ، كيعني ذلؾ أنو في ُُّيتخمؽ المثؿ ، كألحداثيا يككف بمثابة الخبلصة المركزة كالنياية المتكجة " )

لممثػؿ يمكػف التعػرؼ إلػى داللتػو عنػدما يػتـ التعػالؽ معػو فػي ضكء اإللماـ بيذه األحداث كالمادة األكلػى 
  َسياؽ نصي آخر 

( بنيػة كداللػة ُُْ" ) ال يػذىب العػرؼ بػيف اهلل والنػاسكيتناص الحطيئة مع المثؿ القائؿ : "  
 ( :ُُٓفي قكلو في مدح بغيض كىجاء الزبرقاف )

ـْ َجَواِزَيوُ   َمْف َيْفَعِؿ اْلَخْيَر اَل َيْعِد
 

 ْذَىُب اْلُعػػػػػْرُؼ َبػػػػػْيَف اهلِل َوالنَّػػػػػػاِس اَل َيػػػػػ 
 

فالمصراع الثاني مف البيت يمثؿ نص المثؿ الذم يتعالؽ معو الشاعر ، كككنو يمثؿ المصػراع 
الثػاني ، فػذلؾ مػا يعنػػي عػدـ حاجتػو إلػى مػػا يقػيـ الػكزف الشػعرم ، كذلػػؾ مػف الجماليػات اإليقاعيػة لػػو ؛ 

شػػرد لػػو ، كأخػػؼ لمنطػػؽ بػػو ، فمتػػى لػػـ يتػػزف كػػاف اإلتيػػاف بػػو ألف " المثػػؿ إنمػػا كزف فػػي الشػػعر ليكػػكف أ
ف كػاف ذلػؾ ال يسػمـ عمػى إطبلقػػو لمػا تتمتػع بػو المغػة الشػعرية مػف التػػكتر ُُٔقريبنػا مػف تركػو " ) ( ، كا 

الدائـ بػيف الثابػت كالمتغيػر ، كتصػرؼ الشػاعر فػي الثابػت إنمػا ىػك محاكلػة السػتئناؼ تشػكيؿ صػياغي 
  َلتو عمى النحك الذم سبؽ جديد يكائـ تجربتو كدال

                                                 
  َ ّٕٔ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ َُُ
  َمادة عرقب  ٓٗٓ/ُ، لساف العرب  ُُّ،كانظر :المضاؼ كالمنسكب لمثعالبي ص  ّٖٔ -ّٕٔ/ِػ السابؽ ُُُ
  ٓٔابؽ ػ ص ػ د/ محمد مفتاح : تحميؿ الخطاب الشعرم : استراتيجية التناص ػ سُُِ
  َ ّٔػ حاتـ عبيد : المثؿ : قضاياه كمعناه ػ مجمة فصكؿ ػ سابؽ ػ ص ُُّ
  َ ِْٖ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُُْ
  َ  ُٓػ ديكاف الحطيئة ص ُُٓ
   َ ِِٖ/ُػ ابف رشيؽ : العمدة ػ سابؽ ػ ُُٔ
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 التناص الداللً مع التصرف اللغوي للمثل : 

اإلشػػػارة إلػػػى التنػػػاص الػػػداللي مػػػع المثػػػؿ تسػػػتدعي غيػػػاب البنيػػػة المغكيػػػة لممثػػػؿ كميِّػػػا أك جزئيِّػػػا  
انطبلقنا مع طبيعة المغة الشعرية، كقد كجدت التناصات الداللية التي يصػحبيا التغييػر أك التصػرؼ فػي 

بػف حجػر فػي  لمغكية مع المثؿ عند الشعراء األربعة بصكرة أكثر مف سابقتيا مػف ذلػؾ قػكؿ أكسالبنية ا
 ( : ُُٕ)بائيتو 

 َنِجػػػػػػػػػػيٌم َمِمػػػػػػػػػػيٌم َأُخػػػػػػػػػػو َمػػػػػػػػػػْأِقطٍ 
 

 ِنَقػػػػػػػػػػػػػاٌب ُيَحػػػػػػػػػػػػػدُِّث ِباْلَغاِئػػػػػػػػػػػػػِب  
 

( كلػػـ يػػذكر مػػف ىػػذا المثػػؿ إال المسػػند كحػػده " نقػػاب " كقػػد ُُٖ" ) إنػػو لنقػػابفيػػك يتنػػاص مػػع المثػػؿ " 
حػػذؼ إٌف مػػع المسػػند إليػػو كالـ التككيػػد ، كذلػػؾ ليػػكازف إيقاعيِّػػا بػػيف ىػػذا المسػػند كمػػا ذكػػره مػػف صػػفات 

  َأخك مأقط  ََمميح  ََمجردة مف تراكيبيا اإلسنادية في المصراع األكؿ : نجيح 
( فػي ُُٗ" ) أسرع مف اليد إلى الفـ ، أو أقصد مف اليد إلى الفـكيتناص زىير مع المثؿ :"  

 ( :َُِارتحاؿ المحبكبة كصكيحباتيا) مشيد

 َبَكػػػػػْرَف ُبُكػػػػػورًا َواْسػػػػػَتَحْرَف ِبُسػػػػػْحَرةٍ 
 

 َفُيػػػػفَّ َوَواِدي الػػػػرَّسِّ َكاْلَيػػػػِد ِلْمَفػػػػـِ  
 

فقكلو : كاليد لمفـ يريد منو أف ىؤالء النسكة قد قصدف كادم الرس كلـ يخطئنو مثمما ال تخط  اليد الفػـ 
ستعاض عف اسـ التفضيؿ : أسػرع / أقصػد كحػرؼ الجػر إلػى   بػبلـ عند تناكؿ الطعاـ ، كيبلحظ أنو ا
كقػد يكػكف التصػرؼ فػي البنيػة المغكيػة لممثػؿ بسػيطنا بػأف يغيػر فػي  َالجر التي تفيد المصكؽ كاالقتػراف 

 (:ُُِبنيتو الزمنية مع الحفاظ عمى البنية النحكية ، كذلؾ ما نراه في قكؿ كعب )

 َعاِلًمػػػػاَأقُػػػػوُؿ َشػػػػِبيَياٍت ِبَمػػػػا َقػػػػاَؿ 
 

ـْ    ِبِيػػػفَّ َوَمػػػْف ُيْشػػػِبْو َأَبػػػاُه َفَمػػػا َظَمػػػ
 

( كقػػد حػػافظ عمػػى البنيػػة ُِِ" ) مػػف أشػػبو أبػػاه فمػػا ظمػػـ"  القائػػؿ : فيػػك يتنػػاص مػػع المثػػؿ
النحكية حيث الشرط كالجزاء ، كخالؼ في البنية الزمنية عندما جػاء بفعػؿ الشػرط مضػارعنا، كبيػا امتػاز 

ضارعة عمى استمرار التشابو مع أبيو، في حيف تشير صيغة الماضػي فػي مف المثؿ، إذ تدؿ صيغة الم
المثؿ إلى انتياء الحدث، كىك ما يمكف أف يككف المراد مف الظمـ في البيػت فالمشػابية بػيف االبػف كأبيػو 

 َال تنتيي 
 

                                                 

  َنقاب : عالـ بمعضبلت األمكر  َ ُِػ ديكاف أكس ص ُُٕ
  َ ْٖ/ُميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ػ الُُٖ
  َ ُْْ/ُ ػ السابؽُُٗ
   َ  ُِػ شعر زىير ص َُِ
    َ  ْٓػ ديكاف كعب ص ُُِ
   َ  ّٓٓ/ِ ألمثاؿػ الميداني : مجمع اُِِ



 

374 

كمثؿ ىػذا التصػرؼ فػي البنيػة المغكيػة لممثػؿ مػع الحفػاظ عمػى بنيتػو الدالليػة مػا يقكلػو أكس بػف  
جر مفتخرنا بنفسو )ح

ُِّ: ) 
ـُ ِفػػػػي اْلَمػػػػاِء اْلقُػػػػرَاِح ِإَلػػػػْيُكـُ   َسػػػػَأْرُق

 

ـُ   ـْ ِإْف َكػػػػاَف ِلْمَمػػػػاِء رَاِقػػػػ  َعَمػػػػى َنػػػػْأِيُك
 

يشير إلى إصراره عمى الكصكؿ إلى المخاطبيف رغـ نأييـ عنو ، كالثقػة فػي ىػذا الكصػكؿ رغػـ 
المػػاء ، حيػػث ال يثبػػت الػػرقـ ، كىػػك بػػذلؾ صػػعكبتو ، كحالتػػو ىػػذه تشػػبو حالػػة الميًصػػٌر عمػػى الػػرقـ فػػي 

( الذم ييضرب لمحاذؽ في صنعتو ، كقد اتكأ الشاعر عمى ُِْ" )ىو يرقـ في الماء يتناص كالمثؿ " 
البنيػػة المفظيػػة ، بيػػد أنػػو حػػكؿ ضػػمائر الػػربط مػػف الغائػػب إلػػى المخاطػػب ، كمػػا اسػػتعاض عػػف المركػػب 

كمػف  َتقبالي ليػدؿ عمػى صػدؽ إصػراره كاسػتمراريتو االسمي فػي المثػؿ إلػى المركػب الفعمػي اآلنػي االسػ
 ( :ُِٓذلؾ قكؿ زىير )

 َمَطػػْوُت ِبػػِو ِفػػي األْرِض َحتَّػػى َكَأنَّػػوُ 
 

 َأُخػػػػو َسػػػػَبٍب َيْرِمػػػػي ِبػػػػِو الرََّجػػػػَواِف  
 

لقد جٌد صاحبو في السير حتى صار ككأنو معمؽ بحبؿ يترنح بو في بئػر، كيتنػاص زىيػر بيػذا المعنػى 
( كىمػػا جانبػػا البئػػر، كالمثػػؿ ييضػػرب لمػػف ييجفػػى ُِٔ" ) متػػى يرمػػي بػػي الرجػػواف حتػػىمػػع المثػػؿ: " 

كييقصػػى كال ييقػػرب ، كقػػد تصػػرؼ الشػػاعر فػػي نػػص المثػػؿ بػػأف حكلػػو مػػف أسػػمكب االسػػتفياـ الػػداؿ عمػػى 
أمنية التخمص مف ىذه الحالة التي يتردل فييػا إلػى أسػمكب الخبػر التقريػرم المتػألـ لحػاؿ صػاحبو الػذم 

ػا نػص المثػؿ الػذم جػاء بضػمير الػتكمـ ، كىػذا التحػكؿ /االلتفػات عبر عنو ب ضمير الغائػب مخالفنػا أيضن
  َمف التكمـ إلى الغيبة في البيت داؿ عمى معرفة الشاعر كعممو بحالة صاحبو الذم يقص خبره 

كمف مثؿ ىذا التصرؼ في بنية المثؿ لفظنا كتركيبنا مػع الحفػاظ عمػى الداللػة قػكؿ زىيػر مفتخػرنا  
 بعض خبللو :ب

 (ُِٕ) و الَصديَؽ َوَمف َيِبع       ِبِعرِض َأبيِو في الَمعاِشِر ُينِفؽِ جُ َأبيُت َفال َأىْ 
فيك يعتز بصديقو اعتػزازنا يصػؿ بػو حػد اعتبػار الصػديؽ أخػاه كًعرضػو ، كيؤكػد كفػاءه لػو بأنػو لػـ ييعيػد 

ىػك بػػذلؾ يتنػاص كالمثػػؿ " عنػو أنػو تعػػرض لشػتـ النػػاس ؛ ألف مػف يفعػؿ ذلػػؾ يعػرض نفسػػو لشػتميـ ، ك 
( كيبػػػدك التصػػػرؼ فػػػي نػػػص المثػػػؿ بتحكيمػػػو زمػػػف الخطػػػاب مػػػف ُِٖ" )َمػػػْف بػػػاع بعػػػرض أبيػػػو أنفػػػؽ 

الماضي إلى المضارع ؛ ليدؿ عمى أف مف سمؾ ىذا المسمؾ مرة ، فتنو لف ينتيػي عنػو مسػتقببلن ، كمػف 

                                                 
   َ ُُٔػ ديكاف أكس ص ُِّ
  َ  ُْٕ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُِْ
  َبا البئر ، الرجكاف : جان ِْٗػ شعر زىير ص ُِٓ
  َ ِٕٔ/ُػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُِٔ
  َ  َِٔػ شعر زىير ص ُِٕ
  َ  ّٖٕ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُِٖ



 

375 

ػػا يناسػػبو اسػػتعماؿ صػػيغة الفعػػؿ المضػػارع ، كمػػا أنػػو تصػػرؼ فػػي بنيػػة المثػػؿ  ثػػـ يصػػير ذلػػؾ أمػػرنا دائمن
بالفصؿ بيف جممتٍي الشرط كالجزاء بالجار كالمجركر " في المعاشر " لتشكيؽ المتمقي إلػى جممػة الجػزاء 

 كمف ذلؾ قكؿ كعب : َ
 (ُِٗ) اػف  الُظنونػوَؽ الُبراـِ َيظُ ػٍؽ       ُلصُ ػِ ٍؽ الصػاَدفَف ذا َحنَ ػػَفصَ 

رد الماء كالتصؽ بو كأنما ىك القراد أك البراـ يمتصؽ بمػؤخرة لقد كمف الصائد الحانؽ في مكمنو عند مك 
الجمػػؿ فػػبل يبرحيػػا ، كىػػذا الصػػائد ينتظػػر األتػػف أك الفريسػػة التػػي أخػػذ يسػػأؿ نفسػػو حكليػػا أيصػػيبيا و أـ 

ألزؽ مف يخط  و كىؿ ترد الماء و أـ ستحكؿ كجيتيا و كلصكقو بمكانو استدعاء كتناص مع المثػؿ " 
صػػػرؼ كعػػػب فػػػي ىػػػذا الػػػنص إذ اسػػػتعاض عػػػف المركػػػب االسػػػمي المحػػػذكؼ منػػػو ( كقػػػد تَُّ" ) بػػػراـ

المسند إليو ، إذ التقدير ىك ألزؽ مف براـ ، كأتػى بالمركػب اإلضػافي المؤكػد لعمميػة التبلصػؽ كاالقتػراف 
  َ، كما استعاض عف كممة ألزؽ بكممة لصكؽ ، ككمتاىما بمعنى كاحد 

درجة كبيرة ، حتى تشرؼ داللة المثؿ عمى االختفاء رغـ  كقد يتسع التصرؼ في بنية المثؿ إلى      
تضمنيا في البيت ، لكال ما يعمد إليو الشاعر مف ذكر لفظة مف ألفاظ المثؿ ، أك قريبة مف بعض 

  ألفاظو مما ييعيف عمى إدراؾ داللة المثؿ كقكؿ أكس :
ـُ ِمػػػػػػَف اْلػػػػػػ   ػَوُشػػػػػػبَِّو الَييػػػػػػَدُب الَعبػػػػػػا

 

 (ُُّ) اا َفَرَعػػػػػػًسػػػػػػُمَمبَّ  ػااـِ َسقًبػػػػػػوَ َأْقػػػػػػ 
 

فيك يشبو الرجؿ الغمػيظ األحمػؽ بمػا عميػو مػف الثيػاب الخمقػة لشػدة البػرد بالسػقب كىػك كلػد الناقػة سػاعة 
( كلػـ يكػف ُِّ" ) أوؿ الصػيد فػرعمكلده كعميو الجمد كبقايا المخاض ، كىك يتناص بذلؾ مػع المثػؿ " 

ناقػػة كػػاف يػػذبح لآلليػػة ، كقبػػؿ الػػذبح كػػانكا مػػف نػػص المثػػؿ سػػكل ىػػذه الكممػػة األخيػػرة الفػػرع كىػػك كلػػد ال
يزينكنػػو كيمبسػػكنو المبلبػػس المختمفػػة كشػػعيرة مػػف شػػعائر الػػذبح عنػػدىـ ، كلعػػؿ ىػػذه المبلبػػس ىػػي التػػي 

 كمف ذلؾ قكؿ زىير :  َاستدعت معنى المثؿ كتعالقو مع بيت أكس 
 (ُّّ) عيداُف َبرَوؽِ  َتطيُم ِبيا في الَروعِ   ا   ػػا َكَأنَّمػوـِ فييػُم َأُكؼ  القَ ػَتطي

فيذه األكٌؼ تطيح كتسقط مف الركع كيطيح سقكطيا ىذا بعيداف بركؽ تمؾ النبتة الضعيفة كىي المعنية 
( كالتنػػاص ىنػػا داللػػي مػػع كجػػكد مػػا يػػدؿ ُّْ" ) أضػػعؼ مػػف بروقػػةبالمثػػؿ الػػذم يتنػػاص معػػو زىيػػر " 

  َعمى المثؿ كىك عيداف بركؽ 

                                                 
  َ  ْٕػ ديكاف كعب ص ُِٗ
  َ  ِْٗ/ِػ الميداني ػ سابؽ ػ َُّ
 يا السحاب ، العباـ : الغميظ األحمؽ ، الييدب : الرجؿ الكثير الشعر عميو ثياب خمقة كأن ْٓػ ديكاف أكس ص ُُّ
  َ  ٕٓ/ُػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُِّ
  َ  ُِٔػ شعر زىير ص ُّّ
  َ ّْٓ/ُػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُّْ
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 ( :ُّٓكمف ذلؾ قكؿ كعب )
 ا ُتاَلِقيػػػػػػػػػػِو َأَخػػػػػػػػػػاَؾ َوتَػػػػػػػػػػاَرةً َطػػػػػػػػػػْورً 

 

 َتْمَقػػػػػػػػػػاُه َتْحَسػػػػػػػػػػُبُو ِمػػػػػػػػػػَف الس ػػػػػػػػػػوَداِف  
 

قيؿ إف السكداف جمع أسكد كىك مف الحيات قميؿ األذل ، لكنو إذا ىاج ال يترؾ شيئنا لدغو إال قتمو ، 
عمى أف كقيؿ جمع أسكد مف الناس ؛ ألف األسكد إذا صافيتو حتى األخكة يتحكؿ ، فيصير عدكِّا مبايننا 

العبلقة بيف داللة السكاد عمى الحيات ، كداللتيا عمى الرجؿ األسكد يجمعيما االشتراؾ عمى إيقاع 
،  أسود عدوٌ األذل باآلمف ، أك غير المتكقع حدكثو مف الناس أك مف الحيات ، كفي المثؿ يقاؿ : " 

كل كممة السكداف التي ( كمف ثمة ال يككف في البيت مف نص المثؿ سُّٔ" ) عدٌو أسود الكبدأك 
  ( :ُّٕكيقكؿ الحطيئة ) َتربطيا داللة البيت بداللة المثؿ 

 َلَعْمُرَؾ َما ُقرَاٍد َبِني ِرَياُح 
 

 ِإَذا ُنِزَع اْلُقرَاُد ِبُمْسَتَطاِع  
 

يمدحيـ برعاية حؽ الجار فيك بينيـ ال ييركب بمكركه ، كال ييختؿ ، كال ييستذؿ ، كىك بيذا يتناص مع 
( أم يحتاؿ لو كيخدعو ، كلـ يكف في البيت مف نص المثؿ ُّٖ" ) إنو ليقرد فالًناثؿ القائؿ : " الم

سكل كممة قراد ، بينما تبقى داللة البيت دالة عمى المثؿ بصكرة مف صكر التناص العكسي الذم 
ا يثبتيما المثؿ يكظؼ البنية المغكية لممثؿ كلكف بصكرة معككسة ، فالبيت ينفي االحتياؿ كالخداع ، بينم

، كالتراكح بيف النفي كاإلثبات ، أك السمب كاإليجاب مف شأنو أف يثرم الداللة ، كيمفت المتمقي إلى 
  َالصمة بيف النصيف 

 

 التناص الداللً : 

كقد ييضمّْف الشاعر البيت أك األبيات معنى المثؿ دكف أف تككف ثمة إشارة لفظية مف قريب أك  
ؿ أك لفظو ، كالتعرؼ إلى ىذا التناص مرتيف بالمقدرة الثقافية لدل المتمقي بعيد تستحضر نص المث

ا كمحذرنا الحارث بف  عمى إدراؾ مثؿ ىذا التناص الداللي الذم نراه في قكؿ زىير بف أبي سممى ناصحن
 ( :ُّٗكرقاء )

 

 َواَل َتُكوَنْف َكَأْقَواـٍ َعِمْمُتُيـُ 
ـُ َعْف َحؽِّ َخْصمِ   ِيـُ َطاَبْت ُنُفوُسُي

 

ـْ َحتَّى ِإَذا ُنِيُكوا   َيْمُووَف ِمنَّا ِعْنَدُى
 َمَخاَفَة الشَّرِّ َفاْرَتد وا ِلَما َتَرُكوا 

 

                                                 
  َ  ُْٓػ ديكاف كعب ص ُّٓ 

  َ  ُِٔػ انظر المثؿ في : شرح ديكاف كعب ػ سابؽ ػ ص ُّٔ
  َ  ُّٖػ ديكاف الحطيئة ص ُّٕ
  َ ٗٓ/ُػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُّٖ
   َ  ٖٖػ شعر زىير ص ُّٗ
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ف طكلبكا بو مطمكا في الرد  ينيى صاحبو عف مشابية ىؤالء القكـ الذيف إذا أخذكا لـ يردكا ما أخذكا ، كا 
كالسمجاف يعني البمع كالمياف يعني المدافعة  (َُْ" ) األكؿ سمجاف والقضاء ليافكىك تناص مع المثؿ " 

 ( :ُُْكمف ذلؾ قكؿ كعب ) َكالمماطمة في رد الحقكؽ  
 

ـُ َمْف َلَحى  َأاَل َبَكَرْت ِعْرِسي ُتَواِئ
 

 َوَأْقِرْب ِبَأْحاَلـِ النَِّساِء ِمَف الرََّدى  
 

كىك بيذا المعنى يتناص يرل أف عقكؿ النساء ضعيفة ، كآراءىف فاسدة ييمكف بيا مف يستشيرىف ، 
( فالرابط بيف نص البيت كالمثؿ ىك الداللة كحدىا ، كمف ذلؾ ُِْ" ) لب  المرأة إلى حمؽمع المثؿ " 

 ( :ُّْقكؿ الحطيئة في الرجؿ ذم األكالد الكثيريف )
 

 َوَيْنُظُر َحْوَلُو َفَيَرى َبِنيوِ 
 

ـُ ِحَواُء    ِحَواًء ِمْف َورَاِئِي
 

ركف ، كيبدك مف كصؼ الحطيئة لو أنو غير مسركر بكثرتيـ ؛ إذ ييعصى أمره فيحزف يريد أف بنيو كثي
  َ(  ُْْ" ) مف سره بنوه ساءتو نفسوعمى كبر سنو ، كىك بذلؾ يتناص كالمثؿ " 

 

                                                 

  َ  ٕٓ/ُػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ َُْ
  َ  ٓٗػ ديكاف كعب ص ُُْ
  َ  ِّٕ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُِْ
  َحكية  ، الحكاء : األخبية المجتمعة كالجمع أ  ْٗػ ديكاف الحطيئة ص ُّْ
  ّٓٓ/ِػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ُْْ
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 المبحث الرابع : التناص الدٌنً : 

بعة ، أكليا : ثمة أمكر يجب اإلشارة إلييا قبيؿ دراسة التناص الديني عند شعراء الصنعة األر  
أف التناص الديني في الشعر القديـ يستثير قضية االنتحاؿ مف مكامنيا التي كقرت فييا منذ عقكد 
كثيرة ، حيث انبرت ليا أقبلـ مؤرخي األدب كنقاده ، كىي أقبلـ مف الكثرة بحيث يكاد العد يعجز عف 

ذىبت إلى نفي المراد مف قضية حصرىا ما بيف مستشرقيف كعرب ، بيد أف الغمبة مف ىذه األقبلـ قد 
االنتحاؿ ، إذ ذىب مركجك ىذه القضية إلى القكؿ بأف أكثر الشعر الجاىمي قد قيؿ في العصكر 
اإلسبلمية األكلى ، كقد تحرج قائمكه مف إذاعتو في ىذا المجتمع الجديد ، كمف ثمة راحكا ينسبكنو إلى 

تـ دحضو مف قبؿ الدراسات األدبية التي  أسماء شعراء كانكا مكجكديف قبؿ اإلسبلـ ، كذاؾ رأم
  َ( ُْٓعرضت ليذا المكضكع )

كثاني ىذه األمكر ىك أف ما ظير مف الشعر الجاىمي متسما بالسمت الديني، أك داعينا إلى  
بعض القيـ الدينية، إنما يؤكده أف العرب قبؿ اإلسبلـ قد عرفكا ديانات سماكية مثؿ المسيحية 

كثير مف العرب بأىؿ ىذه الديانات كأخذكا عنيا بعض مبادئيا، كىك ما ظير في كالييكدية، كقد اختمط 
وَلِئف َسأَْلَتُيـ  أشعار شعرائيـ، كما عرفكا الكثنية كعبادة األصناـ مع إقرارىـ بأف الخالؽ ىك ا تعالى

َر الشَّْمَس واْلَقَمَر َلَيُقوُلفَّ ال َفُكوفَ مَّْف َخَمَؽ السََّمَواِت واأَلْرَض وَسخَّ ِْ نما عبدكا ُْٔ)  مَُّو َفَأنَّى ُي ( كا 
 كانكا يعتقدكف أنيا تقربيـ إلى ا زلفى كما نصت عمى ذلؾ اآلية ىذه األصناـ كاألكثاف؛ ألنيـ 

ُبوَنا إَلى المَِّو ُزْلَفى إفَّ المَّوَ  ـْ إالَّ ِلُيَقرِّ ـْ  والَِّذيَف اتََّخُذوا ِمف ُدوِنِو َأْوِلَياَء َما َنْعُبُدُى ـْ ِفي َما ُى ـُ َبْيَنُي َيْحُك
(، كىي تدؿ داللة كاضحة عمى أنيـ ُْٕ)  َيْيِدي َمْف ُىَو َكاِذٌب َكفَّارٌ   الَ   ِفيِو َيْخَتِمُفوَف إفَّ المَّوَ 

كانكا يعممكف بكجكد ا عز كجؿ، كيرغبكف في التقرب إليو، كلكنيـ إنما عبدكا ىذه األصناـ كغيرىا 
كة ؛ ألنيـ كانكا يركف أف" اإللو األعظـ أجؿ مف أف يعبده البشر، لكف البلئؽ بالبشر كالككاكب كالمبلئ

أف يشتغمكا بعبادة األكابر مف عباد ا مثؿ الككاكب كمثؿ األركاح السماكية، ثـ إنيا تشتغؿ بعبادة 
 ( :ُْٗ( كلعؿ ذلؾ ما يشير إليو قكؿ أكس )ُْٖاإللو األكبر ")

 

 ى َوَمْف َداَف ِديَنَياَوِبالالَِّت َواْلُعزَّ 
 

 َوِباهلِل ِإفَّ اهلَل ِمْنُيفَّ َأْكَبُر  
 

كبرغـ أنو بدأ صدر البيت بيذا القسـ الكثني ، فتنو بدأ العجز بيذا القسـ التكحيدم الذم  
يؤكده بتكرار لفظ الجبللة ، ككصفو بالكبر المطمؽ عف ىذه المعبكدات الكثنية التي كانت تيعبد تزلفنا   

                                                 
ػػا  َػػػ د/ عبػػد الحميػػد المسػػمكت : نظريػػة االنتحػػاؿ فػػي الشػػعر الجػػاىمي طبعػػة دار القمػػـ بالقػػاىرة د ُْٓ ت كقػػد عػػرض فيػػو عرضن

  َمسيبنا لمقضية مف منظكر القدماء كالمحدثيف مف العرب كالمستشرقيف كناقش آراء كؿ فريؽ منيـ 
 َ ُٔسكرة العنكبكت آية رقـ  ػُْٔ
  َ  ّػ سكرة الزمر آية رقـ ُْٕ

 َ ُِْ/ِٔػ الفخر الرازم : مفاتيح الغيب ػ سابؽ ػ ُْٖ 
   َ ّٔػ ديكاف أكس ص ُْٗ
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دك أنو لـ يكف يعبد ىذه األصناـ ؛ ألنو في مكاضع أخرل مف شعره يؤكد عمى أف ا ىك الخالؽ كيب
ا لمغد ؛ ثقة في  المتصرؼ في الككف كمف ذلؾ إنزالو المطر ك التككؿ عمى ا ، فيك ال يخزف طعامن

المكركثة مف أبيو  ( كيقسـ با ليؤكد أف كفاءه بالعيكد أمر مف شيمو األصيمةَُٓأف كؿ يكـ لو طعاـ )
 ( :ُُٓمف قبؿ )

َلِيي َما َ َدْرُت ِبِذمٍَّة   َفاَل وا 
 

ـِ   فَّ َأِبي َقْبِمي َلَغْيُر ُمَذمَّ  َواِ 
 

كلعؿ ىذيف البيتيف المذيف يشيراف إلى اإليماف با كتقكاه ، كغيرىما مف األبيات التي تحث   
لى القكؿ بأف " أكسنا البد أف يككف قد اتصؿ عمى مكاـر األخبلؽ كالًحكـ ىك ما دفع بعض الباحثيف إ

بنصارل الحيرة ، حيث ظير أثر ىذا االتصاؿ في شعره ، كبخاصة حيف يشرح شيئنا مف أدب 
التي كانت ( ُِٓاالجتماع ، أك يذكر الفضيمة كتقكل ا ، كىي أفكار تحمؿ طكابع المسيحية " )

  َ إلسبلـ منتشرة في أماكف متعددة مف الجزيرة العربية قبؿ ا
لى جانب ما سبؽ مف الديانات ظيرت الحنيفية عند طائفة مف العرب عيرفكا باألحناؼ ،   كا 

(   ُّٓككانكا يمارسكف طقكسيـ كشعائرىـ الدينية عمى بقايا ديانة أبي األنبياء إبراىيـ عميو السبلـ )
الييكدية فبحثكا عف ديف  كلـ يجاركا قكميـ في طقكسيـ الكثنية ، كلـ يجدكا راحة في المسيحية ك ال

إبراىيـ عميو السبلـ ؛ إذ كانكا يؤمنكف بنبكتو ، كما كانكا يؤمنكف بالبعث كالحساب كالمبلئكة كالحج 
كالختاف ، كتحريـ المحاـر ، كغيرىا مف القيـ كالمبادئ التي أقرتيا الشريعة اإلسبلمية ، كجعمتيا مف 

ىمية التي تتفؽ مع ما جاء بو النبي محمد صمى ا شعائرىا ، كما أقرت مف قبؿ بعض العادات الجا
عميو كسمـ ، ككؿ ذلؾ يؤكد أف ما جاء مف الشعر الجاىمي متضمننا ىذه القيـ كالمبادئ ، إنما يدؿ 
عمى كجكد الديف عند العرب كارتباطيـ بو سكاء كاف ذلؾ في صكرة الديف السماكم ، أك الديف الكثني 

  َعمى النحك الذم مٌر 
كرد عند زىير بف أبي سممى عدد مف األبيات الشعرية التي تدؿ عمى ىذه المسحة الدينية كقد  

التي كاف يتمسح بيا ، كصفاتو التي اشتير بيا مف رجحاف عقؿ كنفاذ بصيرة ، كسداد رأم   كحكمة 
 فاض بيا شعره ، كربما كاف ذلؾ بعض أثر لممسيحية التي اتصؿ بيا أكس ، كتأثر بو فييا   إذ كاف

                                                 

   َ  ُُٓ/ٔ،  ٕٓ/ ُػ انظر ديكاف أكس َُٓ
  َ ُُٓ، كانظر قكلو في نفي الغدر عف نفسو البيت الثاني ص   ُُٖػ السابؽ ص ُُٓ
،المؤسسػة المصػرية لمتػأليؼ كالترجمػة  ِٕعبد الحميد سند الجندم : زىير بف أبػي سػممى شػاعر السػمـ فػي الجاىميػة ص ػ د/ ُِٓ

 ت َد
ت ، كانظػر الشيرسػتاني: الممػؿ َػ دار التػراث ػ د ِِْ/ُػ ابف ىشاـ : السيرة النبكية  تحقيؽ محمد محيي الػديف عبػد الحميػد ُّٓ

 َـ دار الكتب العممية ُِٗٗ/ِط -مع اليكامش  – ُِٔ -ِٕٓ/ِكالنحؿ ، تعميؽ أحمد فيمي 
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زىير ربيبو كراكية شعره عمى النحك الذم مر مف قبؿ ، عمى أننا نجد مف يسمؾ زىيرنا ضمف طائفة 
 ( : ُٓٓ( كدلؿ لذلؾ ببيتو الثاني مف ىذيف البيتيف )ُْٓالحنفاء )

 َفاَل َتْكُتُمفَّ اهلَل َما ِفي ُنُفوِسُكـُ 
ْر َفُيوَضْع ِفي ِكتَاٍب َفُيدََّخرْ  َِخَّ  ُي

 

 َما ُيْكَتـِ اهلُل َيْعَمـِ ِلَيْخَفى َوَميْ  
ْؿ َفُيْنَقـِ   ِلَيْوـِ اْلِحَساِب َأْو ُيَعجَّ

 

ف في  فيما داالف عمى عقيدة راسخة بعمـ ا لما في الضمائر ، كمحاسب عميو الناس إف في الدنيا كا 
س أف يركا يكـ الحساب ؛ كلذلؾ كاف يتقي ا ، بؿ ازدادت تقكاه ؛ ألنو رأل أف ا حؽ ، كتمنى لمنا

 ( :ُٔٓمثمو )

 َأاَل َلْيَت ِشْعِري َىْؿ َيَرى النَّاُس َما َأَرى
 َبَدا ِلَي َأفَّ اهلَل َحٌؽ َفزَاَدِني
 َبَدا ِلَي َأفَّ النَّاَس َتْفَنى ُنُفوُسُيـُ 

 

ـْ َما َبَدا ِلَيا    ِمَف اأَلْمِر َأْو َيْبُدو َلُي
 َياِإَلى اْلَحؽِّ َتْقَوى اهلِل َما َكاَف َبادِ 

ـْ َواَل َأَرى الدَّْىَر َفاِنَيا   َوَأْمَواُلُي
 

كقد أكرد أبك زيد القرشي في الجميرة عف بعض أحفاد زىير ممف أدرككا كعبنا كبجيرنا ابني زىير قكؿ 
أحدىما : " كاف أبي مف مترىبة العرب ، ككاف يقكؿ : لكال أف تفندكف ػ تكذبكني ػ لسجدت لمذم يحيي 

لى تقكل ا تعالى كأثرىا فيما بيف الناس مف ُٕٓىذه بعد مكتيا " ) ( ، كىك يشير إلى صمة الرحـ ، كا 
 َ( ُٖٓأكاصر ، كذلؾ في مدح ىـر بف سناف )

كقد شفع ىذا اإليماف بعمؿ ، أك بأخبلؽ كاقعية لـ يكف صاحبيا ببعيد عف قكلو ، فيك يحافظ  
سكاء ، كيرعى األمانة كيصبر عمى المكركه عمى الخبلؿ الكريمة كيبذؿ الماؿ لمبعيد كالقريب عمى حد 

 ( :ُٗٓ، ككفو عف أذل الجيراف )

ْبُتَماِني ِفي ُأُموٍر   َوَقْد َجرَّ
 ُمَحاَفَظِتي َعَمى اْلُجمَّى َوِعْرِضي
 َوَصْبِري ِحيَف ِجدِّ اأَلْمِر َنْفِسي
 َوِحْفِظي ِلأَلَماَنِة َواْصِطَباِري
 َوَذبِّي َعْف َم ِثَر َصاِلَحاٍت 

 فِّي َعْف َأَذى اْلِجيرَاِف َنْفِسيَوكَ 
  

 ُيَعاُش ِبِمْثِمَيا َلْو َتْعِقاَلفِ  
 َوَبْذِلي اْلَماَؿ ِلْمِخؿِّ اْلُمَداِني
 ِإَذا َما ُأْرِعَدْت ِرَئُة اْلَجَبافِ 
 َعَمى َما َكاَف ِمْف َرْيِب الزََّمافِ 
 ِبَماِلي واْلَعَواِرـِ ِمْف ِلَساِني

ْعاَلِني ِلَمْف َيبْ     ِغي ِعاَلِني َواِ 
 

                                                 
  َ ٖٔٔ/ّػ الشيرستاني : الممؿ كالنحؿ ػ سابؽ ػ ُْٓ
   َ ُٖػ  شعر زىير ص ُٓٓ
   َ  ُٖٔ -ُٕٔػ  السابؽ ص ُٔٓ
 ، كردت " تفندكف " بدكف ياء المتكمـ كاألصؿ أف تمحقو   َُٗ/ُػ  القرشي : جميرة أشعار العرب ػ سابؽ ػ ُٕٓ
  َ  ُُِ/ ّٓظر شعر زىير ػ انُٖٓ
    َ، الجٌمى : المكرمة الجميمة ، العكاـر : الشدائد    ِْٖ -ِّٖػ السابؽ ص ُٗٓ
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إف كؿ ىذه المعاني المرتبطة باإليماف با كاليكـ اآلخر كالحساب ، كالمكت ، كالقدرة ، ككؿ ما دعا 
ا  إليو مف مكاـر األخبلؽ كالمبادئ كالقيـ التي ترتبط بالشرائع السماكية ، ليؤكد عمى أف ثمة نصكصن

ياىا بيذه األبيات الكثيرة ، بيد دينية كانت مكجكدة في ذلؾ العصر ، كقد تأثر بيا الش اعر كتناص كا 
أنيا نصكص غائبة ، كمف ثمة فتف ىذه التناصات يمكف أف يشار إلييا بأنيا تناصات التمفيظ الذم " 

( الحالي ؛ ألف َُٔيتـ فيو اختزاؿ النصكص غير المفظية ، كتقديميا مف خبلؿ المفظ في النص" )
صكص في السياقات التي برزت فييا ، كىي سياقات ارتبطت صاحبو قد عمد إلى التعالؽ مع ىذه الن

  َعند أكس كزىير بالقيـ كالمبادئ المرتبطة بالديف 
 التناص الدٌنً عند كعب والحطٌئة :

أما كقد أقر البحث بكجكد الطقكس كالشعائر الدينية عند العرب قبؿ اإلسبلـ ، كبنى البحث  
بف حجر كزىير بف أبي سممى ، فتف البحث يعمد ىنا  عمى ذلؾ التناصات التي قاـ بيا كؿ مف أكس

لدراسة التناصات الشعرية عند كعب بف زىير كالحطيئة ، كىما الشاعراف المخضرماف المذاف عاشا في 
الجاىمية عمرنا ، ككانت تناصاتيما الشعرية في الجاىمية كتمؾ التي عند أكس كزىير متأثرة بالديانات 

في الجزيرة العربية قبؿ اإلسبلـ ، كنجد مف النقاد القدامى مف يؤكد ذلؾ ،  السماكية التي كانت مكجكدة
 ( :ُُٔفقد قاؿ ابف عبد ربو عف بيت الحطيئة الذم يقكؿ فيو )

 

ـْ َجَواِزَيوُ   َمْف َيْفَعِؿ اْلَخْيَر اَل َيْعِد
 

 اَل َيْذَىُب اْلُعْرُؼ َبْيَف اهلِل َوالنَّاِس  
 

 

الحطيئة مف بعض الكتب القديمة، يقكؿ ا تعالى فيما أنزلو عمى داكد  يقكؿ ابف عبد ربو: " كأخذه
( كقد مضى ُِٔ") مف يفعؿ الخير يجده عندي، ال يذىب الُعرؼ بيني وبيف عبديعميو السبلـ: 

ال يذىب رفض مصطمح األخذ ؛ ألف الشاعر قد ناصَّ ىذا القكؿ اإلليي ، كلـ يكف مف لفظو سكل : 
ىك المعركؼ كما جاء في فتح القدير لمشككاني كقد استشيد بالبيت السابؽ عند  ، كالعيٍرؼالعرؼ بيف

( كقاؿ : " العرؼ ُّٔ) ُخِذ الَعْفَو وْأُمْر ِباْلُعْرِؼ وَأْعِرْض َعِف الَجاِىِميفَ تفسيره آية سكرة األعراؼ 
، كمعمكـ أف  (ُْٔكالمعركؼ كالعارفة : كؿ خصمة حسنة ترتضييا العقكؿ كتطمئف إلييا النفكس " )

ا  ىذا البيت مف قصيدة قاليا الحطيئة في زماف عمر بف الخطاب رضي ا عنو ، يمدح بيا بغيضن
كييجك فييا الزبرقاف بف بدر ، كمعنى ذلؾ أف التناص ىنا إنما كاف مع اآلية الكريمة مف سكرة 

                                                 
  َ  ْٗػ سعيد يقطيف : انفتاح النص الركائي ػ سابؽ ػ ص َُٔ 

   َ  ُٓػ ديكاف الحطيئة ص ُُٔ
  ـ دار إحياء التراث العربئُٗٗ/ ىػُُْٔ/ِػ ط ُٖٓ/ُػ ابف عبد ربو : العقد الفريد ، مكتب تحقيؽ التراث ُِٔ
  َ ُٗٗػ سكرة األعراؼ اآلية رقـ ُّٔ
 ـ دار الكفاءُْٗٗىػ/ُُْٓ/ُط ِْٗ/ِػ محمد بف عمي الشككاني : فتح القدير تحقيؽ د/ عبد الرحمف عميرة ُْٔ
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ذم بدا تأثره بالقرآف الكريـ األعراؼ ؛ لمبيعد الزمني بيف النص الذم ذكره ابف عبد ربو كبيت الحطيئة ال
       َكالسنة النبكية في غير مكضع سأشير إلييا عند الكبلـ عمى تناصاتو الدينية  

ذا كاف كعب كالحطيئة قد عاشا زماننا في الجاىمية ، فتنيما عاشا كذلؾ في اإلسبلـ ، كأسمما   كا 
كسمـ ، كعايشا صحابتو رضي ا  كعاصرا نزكؿ القرآف الكريـ ، كعرفا سينَّة النبي صمى ا عميو

ف كاف البركز األكضح في شعر كعب بف زىير ؛ لما  عنيـ ، كقد بدا أثر ذلؾ كمو في شعرىما ، كا 
   َعيرؼ عف طبيعة تديف الحطيئة 

عمد كعب في تناصاتو الدينية إلى إبراز القيـ كالمبادئ التي حثت عمييا الشريعة اإلسبلمية    
 ( :ُٓٔمانة كعدـ خيانتيا في مكضعيف مف شعره أكليما قكلو )فيك يفخر برعايتو لؤل

 َأْرَعى اأَلَماَنَة اَل َأُخوُف َأَماَنِتي
 

وَف َعَمى الطَِّريِؽ اأَلْنَكِب   ُِ  ِإفَّ اْلَخ
 

 ( :ُٔٔكثانييما قكلو )
دِّيِو ِإَلْيَؾ َأَماَنِتي َِ  َجِميًعا ُت

 

 ُم َكَما ُأدَِّيْت َبْعَد اْلِغرَاِز اْلَمَنائِ  
 

َتُخوُنوا المََّو والرَُّسوَؿ وَتُخوُنوا  الَ  َيا َأي َيا الَِّذيَف ءَمُنوا  فيك يتناص مع قكلو تعالى مف سكرة األنفاؿ 
ـْ َتْعَمُموفَ  ـْ وَأنُت َِد وا  ( ، كمع قكلو تعالى مف سكرة النساء ُٕٔ)  َأَماَناِتُك ـْ َأف ُت إفَّ المََّو َيْأُمُرُك

 :( ُٗٔ)( ، كيشير كعب إلى الكفاء بالنذر في قكلو ُٖٔ)  إَلى َأْىِمَيا اأَلَماَناتِ 
 ِلَنْذِرَؾ َوالن ُذوُر َلَيا َوَفاءٌ 

 

 ِإَذا َبَماَل اْلِخَزاَيَة َباِلُغوَىا  
 

ُيوُفوَف ِبالنَّْذِر وَيَخاُفوَف َيْومًا َكاَف َشر ُه  فيك يتناص مع قكؿ ا عز كجؿ عف األبرار  
 : ( ُُٕ)( كيدعك قكمو لمكفاء بالعيكد كالعقكد في قكلو َُٕ) يراً ُمْسَتطِ 

 َرَحْمُت ِإَلى َقْوِمي أِلْدُعَو ُجمَُّيـْ 
 ِلُيوُفوا ِبَما َكاُنوا َعَمْيِو َتَعاَقُدوا

 

 ِإَلى َأْمِر َحْزـٍ َأْحَكَمْتُو اْلَجَواِمعُ  
 ِبَخْيِؼ ِمًنى َواهلُل رَاٍء َوَساِمُع 

 

 ( :ُّٕ، كيقكؿ الحطيئة )( ُِٕ)  َيا َأي َيا الَِّذيَف ءَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقودِ  تعالى :يتناص مع قكلو 

                                                 
  َ  ُٕٖػ ديكاف كعب ص ُٓٔ 

 كؽ تمنح ألبانيا ألحدىـ ، ثـ يردىا عند انقطاعو، الغراز : قمة المبف ، المنائح : الشياه أك الن ُٗٔػ السابؽ ص ُٔٔ
  َ  ِٕػ سكرة األنفاؿ اآلية رقـ ُٕٔ
  َ  ٖٓػ سكرة النساء اآلية رقـ ُٖٔ
   َ  ُِْػ ديكاف كعب ص ُٗٔ
  َ  ٕػ سكرة اإلنساف اآلية رقـ َُٕ
  َ  ُٖػ ديكاف كعب ص ُُٕ
  َ  ُػ سكرة المائدة اآلية رقـ ُِٕ
 َ  ٓٔػ ديكاف الحطيئة ص ُّٕ
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 ُأوَلِئَؾ َقْوـٌ ِإْف َبَنْوا َأْحَسُنوا اْلِبَنى
 

ْف َعَقُدوا َشد وا   ْف َعاَىُدوا َأْوُفوا َواِ   َواِ 
 

صاؿ المنافقيف التي جاء فيك يمدحيـ بالكفاء بالعيكد ، كىك كصؼ ينفي عنيـ خصمة مف خ 
ذا ائُتِمَف َخافبيا الحديث الشريؼ " آية المنافؽ ثبلث :  ذا وعد أخمؼ ، وا  ( ُْٕ" ) إذا حدث كذب ، وا 

خبلؼ الكعد مف صفات المنافقيف التي ذميا اإلسبلـ كما تذميا العقكؿ الحصيفة    َكا 
ة العفك عند المقدرة ، كمف المبادئ التي دعا إلييا اإلسبلـ ككردت عف كعب بف زىير خصم 

 ( :ُٕٓكىي ما أممو مف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ غداة إسبلمو فقاؿ مف الميتو الشييرة )
 ُأْنِبْئُت َأفَّ َرُسوَؿ اهلِل َأْوَعَدِني
 َمْياًل َىَداَؾ الَِّذي َأْعَطاَؾ َناِفَمة اْلػػػ
 اَل تَْأُخَذنِّي ِبَأْقَواِؿ اْلُوَشاِة َوَلـْ 

 

 َعْفُو ِعْنَد َرُسوِؿ اهلِل َمأُموُؿ َوالْ  
 ػُقْرءِف ِفييَا َمَواِعيٌظ َوَتْفِصيؿُ 
 ُأْذِنْب َوَلْو َكُثَرْت َعنِّي اأَلَقاِويُؿ 

 

الَِّذيَف ُينِفُقوَف ِفي السَّرَّاِء  كسياؽ البيت يستدعي تناصو مع اآلية الكريمة في كصؼ المتقيف 
رَّاِء واْلَكاِظِميَف الَغْيظَ  ( إذ يشير سياؽ ُٕٔ)  واْلَعاِفيَف َعِف النَّاِس َوالمَُّو ُيِحب  الُمْحِسِنيفَ  والضَّ

القصيدة إلى رغبة كعب مف النبي أف يكظـ غيظو كأف يعفك عنو ، كأف ييحسف إليو ، كما أنو يتعالؽ 
ْد ِبِو َناِفَمًة لَّ  ﴿كمعنى اآلية الكريمة مف سكرة اإلسراء  َؾ َعَسى َأف َيْبَعَثَؾ َرب َؾ َمَقاماً وِمَف المَّْيِؿ َفَتَيجَّ

ذا كاف كعب قد جعؿ القرآف نافمة باإلضافُٕٕ)﴾  م ْحُموداً  ، فتف جميكر المفسريف ييجمعكف  ة( ، كا 
عمى أف المقصكد بالنافمة ىنا صبلة الميؿ أك صبلة التيجد ، عمى أف التيجد في اآلية منصرؼ إلى 

مف المفسريف إلى أف التيجد في معنى النافمة ، أك أف معناىما  القرآف الكريـ ، كقد أشار غير كاحد
  َ( ، كمف ثمة يككف تناص كعب مع اآلية عمى أف القرآف ىك المقصكد بالنافمة ُٖٕكاحد )

 :( ُٕٗ)كمف المبادئ السامية التي عبر عنيا الحطيئة رعاية الجار ، كحفظ حقكقو فقاؿ  
ـْ ِبمَ   ْيَمَكةٍ َرد وا َعَمى َجاِر َمْواَلُى

 َفَوفَُّروا َماَلُو ِمْف َفْضِؿ َماِلِيـُ 
ـْ ِبَمْتَمَفةٍ   َلْف َيْتُرُكوا َجاَر َمْواَلُى
 َقْوـٌ َيِبيُت َقِريَر اْلَعْيِف َجاُرُىـُ 

 

 َلْواَل اإِلَلُو َوَلْواَل َفْضُمُيـ َعَطَبا 
ـْ َذَىَبا  َلْواَل اإِلَلُو َوَلْواَل َسْعُيُي

 ُووا ُدوَنُو السََّبَباَ ْبرَاَء ُثمََّت َيطْ 
ـْ ُطُنَبا   ِإَذا َلَوى ِبُقَوى َأْطَناِبِي

 

                                                 
 ـ  ُٔٗٗدار الفكر / ُِْ/ُػ ابف حجر العسقبلني : فتح البارم بشرح صحيح البخارم تحقيؽ عبد العزيز بف باز ُْٕ 

    َ  َِػ ديكاف كعب ص ُٕٓ
   َ  ُّْػ سكرة آؿ عمراف اآلية رقـ ُٕٔ
     َ  ٕٗػ سكرة اإلسراء اآلية رقـ ُٕٕ
   َـ ُْٗٗىػ/ ُُْْدار الفكر  َِِ/ُٓب ػ األلكسي : ركح المعاني تصحيح محمد حسيف العر ُٖٕ
، قػد كرد البيػت األكؿ فػي شػرح ابػف السػكيت بقافيػة البيػت الثػاني فػي  ُٔ -ُٓػػ ديػكاف الحطيئػة شػرح السػكرم ػ سػابؽ ػ ص ُٕٗ

   َحيف لـ يرد فيو البيتاف الثاني كالرابع 
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فقد نزؿ الحطيئة جارنا لمزبرقاف بف بدر ، كلكنو لـ يرع حقكؽ جيرتو حتى أشرؼ الحطيئة عمى اليبلؾ 
لكال أف تداركو آؿ شماس بف ألم ، كحفظكا لو حؽ جيرتو كردكا عميو مالو ، كلعمو يتناص بيذا المعنى 

واْعُبُدوا  ﴿ع ما في القرآف الكريـ مف األمر باإلحساف إلى الجار مف مثؿ قكلو تعالى مف سكرة النساء م
ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيئًا وِباْلَواِلَدْيِف إْحَسانًا وِبِذي الُقْرَبى واْلَيتَاَمى واْلَمَساِكيِف واْلَجاِر ِذي الُقْرَبى  َوالَ  المَّوَ 

ـْ إفَّ المَّوَ   َوَما  اِحِب ِباْلَجْنِب واْبِف السَِّبيؿِ واْلَجاِر الُجُنِب والصَّ  ُيِحب  َمف َكاَف ُمْختَااًل   الَ   َمَمَكْت َأْيَماُنُك
ما زاؿ جبريؿ يوصيني بالجار حتى ظننت ( ، كمع قكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ : " َُٖ) ﴾ َفُخوراً 

ِمف باهلل( كقكلو : " ُُٖ" ) أنو سيورُِّثو ِذ جاره مف كاف ي ا ُِٖ" ) واليـو ا خر فال ي ( كقكلو أيضن
  َ( ُّٖ" )خير األصحاب عند اهلل خيرىـ لصاحبو ، وخير الجيراف عند اهلل خيرىـ لجاره : " 

كيبدك مف ىذه التناصات لمقيـ كالمبادئ الدينية عند الشاعريف المخضرميف: كعب كالحطيئة  
ذه المبادئ اإلسبلمية شغميـ الشاغؿ؛ ألنيـ استجابكا أف الشعراء المخضرميف عامة كانكا" يجعمكف ى

ف كاف ذلؾ يقاؿ في حؽ كعبُْٖلركح اإلسبلـ كتعاليمو، فألقكا بعصبيتيـ خمؼ تدينيـ بالديف ")  ( كا 
ال يمكف صرفو عمى الحطيئة لما عيرؼ عنو مف قمة اعتداده بالتديف، فتف إحدل  فتنو،  بف زىير

ئة بتكراره لفظ الجبللة في األبيات السابقة قائمة عف المعنى اإلسبلمي الباحثات دلمت عمى إيماف الحطي
في إنفاؽ الماؿ كالربط بيف اإلنفاؽ كالعقيدة " كيبدك إيماف الحطيئة بيذا المعنى اإلسبلمي في تكراره 

  َ( ىما البيتاف األكؿ كالثاني مف األبيات األربعة السابقة ُٖٓلفظ الجبللة في بيتيف متتالييف ")
وفي ضوء ما سبؽ مف دراسة التناص بمستوياتو المختمفة عند شعراء الصنعة األربعة  

 يمكف التوصؿ إلى النتائم التالية : 
: إف دراسة التناص في أم إبداع شعرم قديـ أك جديد مف األىمية بمكاف في كشؼ  أوالً  

التي يعيش فييا الشعراء ،  الدالالت التي يدكر حكليا النتاج الشعرم ، كربط ىذه الدالالت بالبيئة
بداعاتيـ الشعرية    َكطبيعة المؤثرات الحضارية كالثقافية ، كأصدائيا عمى الشعراء كا 

: أبرز التناص بيف الشعراء المنتميف إلى مدرسة الصنعة أكاصر القربى اإلبداعية التي  ثانًيا 
بلمح التأثير كالتأثر بيف الراكم تربط بينيـ ، كما أبرز أىمية الركاية عف اآلخر كدكرىا في تحديد م

                                                 
  ّٔػ سكرة النساء اآلية رقـ َُٖ 

  َ ّٓ/ُِسابؽ ػ  ػ فتح البارم بشرح صحيح البخارم ػُُٖ
  َ  ُْٔ/ُِػ السابؽ ُِٖ
 ىػ مكتبة المعارؼ ػ الرياض ُُْٕ/ُط ّْْػ الترمذم : سنف الترمذم تعميؽ الشيد محمد ناصر الديف األلباني ص ُّٖ
  َعالـ الكتب  –ـ ُٔٗٗ/ُط -َُٔػ د/مصطفى أبك شارب : الظكاىر اإلسبلمية في شعر المخضرميف ص ُْٖ
كمبيػك جرافيػؾ آرت سػنتر  –ـ ُٓٗٗ/ِط – ِِٗي : شعراء صدر اإلسبلـ كتمػثميـ لمقػيـ االجتماعيػة ص ػ د/ كفاء السنديكنُٖٓ

 َالقاىرة  –
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كالمركم ، ككذلؾ تحديد أسبقية الشعراء إلى المعاني ، كذاؾ أمر لـ يغفؿ عنو التراث النقدم العربي ؛ 
فقد حفؿ كتاب الشعر كالشعراء البف قتيبة بكثير مف ىذه األحكاـ التي تشير عمى السبؽ ، كعدـ 

 َأبدعو ىذا الشاعر أك ذاؾ  مشاركة البلحؽ أك المعاصر لممعنى البكر الذم
: دٌؿ التناص الخارجي بيف شعراء البحث كغيرىـ مف الشعراء اآلخريف الممثميف لتيارات  ثالثًا 

شعرية أخرل عمى أف فكرة السرقات الشعرية التي أطمقيا العديد مف النقاد القدامى قد كانت كليدة 
اـ الذم ينطبؽ عمى كؿ الشعراء ؛ ألف بعض الرؤل الخاصة بيؤالء النقاد ، كلـ تكف بالحكـ الع

نما ىك تركة مباحة تيحسب  اإلبداع الشعرم لـ يكف قاصرنا عمى كاحد مف الشعراء دكف اآلخريف ، كا 
فييا الجكدة لصاحب الصياغة الشعرية المتقنة ، كالتصكير الفني المؤدم لمداللة المرادة لمشاعر عمى 

  َخير كجو 
مع األمثاؿ حقيقة أف اإلبداع الشعرم تركة مباحة لمشعراء ،  : أظير التناص الشعرم رابًعا 

فيـ يستطيعكف إثراء ىذا النتاج بما بيف أيدييـ مف المكركثات العربية التي تمثؿ الحالة الفكرية كالعقمية 
  َكاالجتماعية لممجتمعات العربية في تمؾ الفترات الزمنية المكغمة في القدـ  
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 الفصل الرابع :

 السٌـاقالنـص و
 

 
 

 تمهٌـد
 
  

 المبحث األول : 
 سٌاق الكرم

 
  

 المبحث الثانً : 
 سٌاق المرأة العاذلة 

 
 

 المبحث الثالث : 
 سٌاق الموت 

 
  

 المبحث الرابع :
 سٌاق المعتقد الدٌنً 
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 تمهٌـــــــد : 

بقة ارتبط التحميؿ النصي لنتاج شعراء الصنعة ػ مكضكع البحث ػ في الفصكؿ الثبلثة السا 
بمحكريف رئيسييف أكليما : دراسة النص الشعرم باعتياره بنية لغكية ذات بنية سطحية تقكـ فييا 
العبلقات المغكية بدكر الرابط النصي بيف دكاؿ النص كجممو كمتكالياتو الجممية كذلؾ عمى مستكل 

عمى مستكل بنية السطح ، كباعتباره بنية داللية تقكـ فييا العبلقات الداللية بتنتاج نص متماسؾ 
العمؽ ، كثانييما دراسة النص الشعرم مف خبلؿ عبلقاتو بالنصكص األخرل السابقة عميو أك المتزامنة 
معو ، ككبل المحكريف يعني ابتعاد التحميؿ النصي عف عبلقة النص بالسياقات المحيطة بو كمف ثمة 

  َخمص ىذا الفصؿ الرابع لدراسة النص كالسياؽ 
 

مف عبلقات كثيقة ، إذ  Contextالفصؿ الرابع يتعمؿ بما بيف النص كالسياؽ كالبحث في ىذا  
يرتبط النص بالسياؽ ارتباط الكجكد كالعدـ ؛ لما لمسياؽ مف دكر في تحديد الداللة المرادة مف النص 
ككمماتو كجممو كمتكالياتو الجممية ، كقد ذكر فندريس : أف " الذم يعيف قيمة الكممة في كؿ الحاالت 

لتي ناقشناىا إنما ىك السياؽ ؛ إذ إف الكممة تكجد في كؿ مرة تيستعمؿ فييا في جك يحدد معناىا ا
تحديدنا مؤقتنا ، كالسياؽ ىك الذم يعرض قيمة كاحدة بعينيا عمى الكممة بالرغـ مف المعاني المتنكعة 

ا ىك يخمص الكممة مف الدالالت الم اضية التي تدعيا التي في كسعيا أف تدؿ عمييا ، كالسياؽ أيضن
( ذات تأثير في المتمقي الذم يتكاصؿ ُالذاكرة تتراكـ عمييا ، كىك الذم يخمؽ ليا قيمة حضكرية " )

معيا ؛ لما تثيره في نفسو مف مكاءمة بيف الدالالت التي يطرحيا سياقيا النصي كالدالالت المطركحة 
لتي رأت " أف االستعماؿ المغكم ليس إال عمى الكاقع المحيط بو ، كذلؾ ما انتبيت إليو البراجماتية ا

( تبرز فيو خاصية التكاصؿ ؛ ألف ِإبراز منطكؽ لغكم ما فقط ، بؿ إنجاز حدث اجتماعيٍّ معيف " )
السياؽ ىك " إعادة بناء نظرمٍّ لعدد مف مبلمح السياؽ االتصالي ، تمؾ المبلمح التي تشكؿ جزءنا مف 

 َ( ّداثنا كبلمية مصيبة " )القيكد التي تجعؿ المنطكقات بكصفيا أح
  

ذا كانت المدارس المغكية قد تنكعت بيف المدرسة االجتماعية السكيسرية الفرنسية بزعامة دم   كا 
سكسير المتأثر بنظرية دكر كايـ االجتماعية ، كعمى أساسو منيا اعتبر المغة ظاىرة اجتماعية شأنيا 

فيد التي عرفت بالمدرسة السمككية األمريكية ، ( كبيف مدرسة بمكمْشأف أية ظاىرة اجتماعية أخرل )
التي رأل أصحابيا أف " السمكؾ اإلنساني يكصؼ أكمؿ كصؼ كأدقو عف طريؽ اعتبار الظكاىر 

                                                 
  َ  ُِّػ فندريس : المغة ترجمة د/ عبد الحميد الدكاخمي كمحمد القصاص ػ سابؽ ػ ص ُ 
  َ  ُُٖػ ص  ػ فاف دايؾ : عمـ النص مدخؿ كتداخؿ االختصاصات ترجمة د/ سعيد حسف بحيرم ػ سابؽِ
  َ  ُّٓػ السابؽ ص ّ
  َالقاىرة   –دار الفكر العربي  -ـ ُٗٗٗ/ ِط – ِْْػ د/ محمكد السعراف : عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ص ْ



 

388 

الفسيكلكجية كغيرىا مف الظكاىر المادية التي تصحب سمكؾ األفراد ، كال يتأتى عندىـ دراسة الظكاىر 
، كلما كانت المغة ظاىرة إنسانية ، فيصدؽ عمى دراستيا ما اإلنسانية دراسة عممية إال بيذا الطريؽ 

( كبيف المدرسة االجتماعية اإلنجميزية التي أسسيا ٓيصدؽ عمى دراسة سائر الظكاىر اإلنسانية " )
لى  Firthفيرث  ، فتف الفضؿ في بركز النظرية السياقية إنما يينسب إلى ىذه المدرسة األخيرة ، كا 

  َمؤسسيا فيرث 
 

ذىب فيرث إلى القكؿ " بأف المعنى ال ينكشؼ إال مف خبلؿ تسييؽ الكحدة المغكية أم : لقد  
( الرتباط المغة بالعادات كاألعراؼ كالتقاليد ، ككميا كسائؿ معينة عمى ٔكضعيا في سياقات مختمفة " )

كعمى  التشكؿ الخاص لمعنى النص الذم يتـ التكصؿ إليو مف خبلؿ المكقؼ أك المقاـ  أك السياؽ ،
ذلؾ فتف دراسة المعنى تتطمب تحميبلن لمسياقات المختمفة ػ لغكية كغير لغكية ػ التي أنتج فييا النص ، 
فالسياؽ ىك البيئة المغكية أك غير المغكية التي أنتج فييا النص ، كقد حدد فيرث أربعة أنكاع لمسياقات 

 التي تحيط بالنص كىي :
 

 Linguistic Context ػ السياؽ المغوئ 

كىك البيئة المحيطة بدكاؿ النص كجممو كمتكالياتو الجممية ، كتتنكع عناصره بيف المستكيات الصكتية 
  َكالصرفية كالنحكية كالمعجمية ، كىي المستكيات التي تمت دراستيا في الباب األكؿ مف ىذا البحث  

 

  Emotional Contextػ السياؽ العاطفي ٕ 
  َ(  ٕؼ في االنفعاؿ مما يقتضي تأكيدنا أك مبالغة أك اعتداالن " )الذم يحدد " درجة القكة كالضع

 

  Situational Contextػ سياؽ الموقؼ ٖ 
( فالكحدات الكبلمية لمغة ليست مجرد ٖكىك " سياؽ المكقؼ الخارجي الذم يمكف أف تقع فيو الكممة ")

نما ىناؾ مكٌكف غير كبلمي أك" ع ناصر غير لغكية ذات دخؿ سمسمة أك خيكط مف صنع الكممات، كا 
كبير في تحديد المعنى، بؿ ىي جزء أك أجزاء مف معنى الكبلـ، كذلؾ كشخصية المتكمـ، كشخصية 
المخاطب، كما بينيما مف عبلقات، كما يحيط بالكبلـ مف مبلبسات كظركؼ ذات صمة بو كالجك 

  َ( ٗقتيـ بيما ")مثبلن، أك الحالة السياسية .. كمف حضكر غير المتكمـ كغير المخاطب كعبل

                                                 
  َ  ِْٕػ د/ محمكد السعراف : عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ػ السابؽ ػ ص ٓ 
  َ  ٖٔػ د/ أحمد مختار عمر : عمـ الداللة ػ سابؽ ػ ص ٔ
  َ  َٕػ السابؽ ص ٕ
  َ  ُٕػ السابؽ ص ٖ
  َ  ُِٓػ د/ محمكد السعراف : عمـ المغة ػ السابؽ ػ ص ٗ
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كما يحيط بالكبلـ مف مبلبسات أك ظركؼ ىك ما انتبيت إليو الببلغة العربية القديمة ، كعيرؼ 
عندىا باسـ المقاـ ، فكرد قكليـ الذائع : لكؿ مقاـ مقاؿ كما ترادؼ معو دالليِّا  مف مثؿ : الحاؿ كىك 

و مخصكص أم : الداعي إلى أف يعتبر عند عمماء عمـ المعاني " األمر الداعي إلى التكمـ عمى كج
(   الذم كثيرنا َُمع الكبلـ الذم يؤدل بو أصؿ المعنى خصكصية ما ىي المسماة بمقتضى الحاؿ " )

( كىك ما يؤكد انتباه الببلغة العربية ألىمية العناصر ُُما كجدناه بيف يدٍم تعريفيـ بعمـ المعاني )
  َتحديد داللة النص  كالظركؼ الخارجية أك السياؽ أك المقاـ في

كمف المعركؼ حديثنا أف : فكرة المقاـ ىذه ىي المركز الذم يدكر حكؿ عمـ الداللة الكصفية 
في الكقت الحاضر ، كىك األساس الذم ينبني عميو الشؽ أك الكجو االجتماعي مف كجكه المعنى 

اعية التي تسكد ساعة أداء الثبلثة ، كىك الكجو الذم تتمثؿ فيو العبلقات كاألحداث كالظركؼ االجتم
  َ( ُِالمقاؿ " )
  Cultural Contextػ السياؽ الثقافي ٗ 

كىك رابع السياقات التي ذكرىا فيرث مف أنكاع السياقات ، كىك يقتضي " تحديد المحيط الثقافي أك 
ص ( مف أجؿ تحديد معناىا ، كمف ثمة معنى النُّاالجتماعي الذم يمكف أف تيستخدـ فيو الكممة " )

  َالذم تنتمي إليو 
كألىمية السياؽ بأنكاعو المختمفة في دراسة المعنى يقكؿ أكلماف : " إف نظرية السياؽ ػ إذا  

طيبقت بحكمة ػ تمثؿ األساس في عمـ المعنى ، كقد قادت بالفعؿ إلى الحصكؿ عمى مجمكعة مف 
تحميؿ األدبي ، كمكنت الدراسة النتائج الباىرة في ىذا الشأف ، إنيا مثبلن قد أحدثت ثكرة في طرؽ ال

التاريخية لممعنى مف االستناد إلى أسس حديثة أكثر ثباتنا ، كما أنيا قدمت لنا كسائؿ فنية حديثة 
  َ( ُْلتحديد معاني الكممات " )

كسكؼ يقـك البحث في ىذا الفصؿ بدراسة النص الشعرم عند شعراء الصنعة األربعة في  
ا يدرس مف خبللو عبلقة النص الشعرم ضكء النظرية السياقية ، متخذن  ا مف السياؽ االجتماعي نمكذجن

ببعض الظكاىر االجتماعية السائدة في المساحة الزمنية التي يدكر في إطارىا البحث كىي الجاىمية / 
  َاإلسبلـ  

                                                 
 دار الكتب العممية بيركت  –ـ ُٖٗٗ/ُط – ْٖٗ/ُحكاشي أحمد حسف بسج  –ػ التيانكم : كشاؼ اصطبلحات الفنكف َُ 

، اإليضػػاح فػػي عمػػـك الببلغػػة  ُّكالتنبييػػات لمجرجػػاني ص ، اإلشػػارات  ُُٔػػػ انظػػر فػػي ذلػػؾ : مفتػػاح العمػػـك لمسػػكاكي ص ُُ
   ّٓ -ّْ/ُ، شرح المختصر لمتفتازاني  ّٔ/ُ، عركس األفراح لمسبكي  ُِٕ/ُ، مكاىب الفتاح لممغربي  ُْلمقزكيني ص 

  َالقاىرة   –عالـ الكتب  –ـ ُٖٗٗ/ ّط – ّّٕػ د/ تماـ حساف : المغة العربية معناىا كمبناىا ص ُِ
  َ  ُٕأحمد مختار عمر : عمـ الداللة ػ سابؽ ػ ص  ػ د/ُّ
  َ  ٕٔ -ٔٔترجمة د/ كماؿ بشر ػ سابؽ ػ ص  –ػ أكلماف : دكر الكممة في المغة ُْ
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 المبحث األول : سٌاق الكرم :

المسممات التي سبقت اإلشارة إف ارتباط األدب شعره كنثره بالبيئة االجتماعية المحيطة بو مف  
إلييا في التمييد السابؽ ؛ ألف النص األدبي " متأثر بطريقة ما بظركؼ اجتماعية ، كأف ىذه الظركؼ 

( كما أف األديب نفسو جزء مف ىذه الظركؼ ُتؤلؼ ػ ال محالة ػ جزءنا مف مضمكف ذلؾ العمؿ " )
ف نص أدبي ىك صدنل لما مر بو مف يعيشيا كيتأثر بيا ، كيتحكؿ تأثره إلى انفعاؿ يتمخض ع

ظركؼ اجتماعية ، كما أف " مكضكعات الحياة عبارة عف معافو يصكغيا الشاعر كفؽ تجاربو كعبلئقو 
( كتتنكع التجارب كتتعدد العبلئؽ ، كمف ثمة تتعدد المكضكعات التي تتناكليا القصيدة ِمع غيره " )

بعيد عف مظاىر الحياة اإلنسانية ؛ ألنيا متنكعة بطبيعتيا القديمة كتتنكع ، كلـ يكف ىذا التنكع كالتعدد ب
ا مف ىذه الظكاىر ؛ ليدرس في ضكئيا العبلقة بيف النص كالسياؽ  ؛ كلذا فسكؼ يتخير البحث بعضن

  َاالجتماعي كغيره مف السياقات 
ا مف السمككيات االجتماعية التي ارت  بطت لقد افترضت طبيعة البيئة العربية عمى ساكنييا بعضن

بيـ ، فطبيعة البيئة العربية القاسية الكثيرة التعرض لمجدب كالقحط ؛ بسبب أرضيا الصحراكية 
كمناخيا المتطرؼ كقمة المياه ، كغيرىا قد دفعت إلى ظيكر صفات خاصة بسكانيا منيا التزاميـ أحد 

قتار ، كقد ما بخؿ كشح كا  رأينا الشعراء العرب  أمريف : إما كـر مفرط لمكاجية ىذه الحياة كقسكتيا ، كا 
يحفمكف بصفة الكـر أيما احتفاؿ ، كيذمكف البخؿ كالبخبلء ، كيكفي أف العربي كاف ال يعبأ بشيء مثؿ 
عبئو باالتياـ بالبخؿ ، كقد اتخذ الشعراء مف الكـر مفردة مف مفردات الفخر أك المدح أك الرثاء ، يقكؿ 

 ( :ّأكس بف حجر في رثاء عمرك بف مسعكد )

 ْيُف ُجوِدي َعَمى َعْمرِو ْبِف َمْسُعودِ َيا عَ 
َعاِليِؾ اأُلَلى اْنَتَجُعوا  َأْوَدى َرِبيُع الصَّ
ـُ اْلَحيَّ َواأَلْمَواَت ِإْف َنَزُلوا  اْلُمْطِع
 َواْلَواِىُب اْلِماَئَة اْلِمْعَكاَء َيْشَفُعَيا

 

  َأْىِؿ اْلَعَفاِؼ َوَأْىِؿ اْلَحْزـِ َواْلُجودِ  
 َقَيا ِمْف َصاِلٍم ُموِديَوُكؿ  َما َفوْ 

ـَ السََّناـِ ِمَف اْلُكوـِ اْلَمَقاِحيدِ   َشْح
 َيْوـَ النَِّضاِؿ ِبُأْخَرى َ ْيِر َمْجُيودِ 

 

فيك يقدـ لممرثى مجمكعة مف الصفات البيئية ، كىي : العفاؼ كالحـز كالجكد ، ثـ يفصؿ  
تكجياتيا باإلطعاـ الداؿ عمى تفشي الكبلـ عمى ىذه الصفة األخيرة كىي الجكد التي تختص مف بيف 

الفقر كالعكز في ىذه البيئة التي كثيرنا ما يصيبيا الجدب كالقحط ، كلذلؾ يتخذ مف تشبييو بالربيع 

                                                 
  َ  ٓٗػ د/ مصطفى ناصؼ : دراسة األدب ػ سابؽ ػ ص ُ 
 ـ ُٖٓٗالفكر العربي  دار – ّّٖػ د/ محمد صادؽ حسف عبد ا : خصكبة القصيدة الجاىمية كمعانييا المتجددة ص ِ
أكدل : ىمؾ ، الصعاليؾ : الفقراء ، انتجعكا : طمبكا رفده كعطاءه ، مكدم : ىالؾ ، الكـك : جمػع ككمػاء   ِٓػ ديكاف أكس ص ّ

   َكىي الناقة السمينة ، المقاحيد : جمع مقحاد كىي الناقة العظيمة السناـ ، المعكاء : اإلبؿ الغبلظ الشداد 
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سبيبلن لمكاجية الجدب ، فالربيع يستدعي انتعاشة البيئة بما يشيعو جكه فييا مف النباتات كالخضرة التي 
لربيع إلى الصعاليؾ ، كىـ مجمكعة الفقراء المحتاجيف إلى الجكد يرعاىا الناس كاألنعاـ ، ثـ يضيؼ ا

  َكالعطاء ؛ كلذلؾ أضاؼ الكصؼ بالربيع العائد عمى المرثى إلييـ 
ذا تكقفنا أماـ دالة الصعاليؾ كحاكلنا ربطيا بالبيئة ، فسكؼ نجد الداللة المغكية معينة عمى   كا 

تيا المعجمية تنصرؼ إلى معنى الفقراء الذيف ال ماؿ تفيـ العبلقة بيف النص كالسياؽ ، ذلؾ أف دالل
( كىذه الداللة المعجمية ىي عينيا الداللة السياقية التي يستدعييا الكصؼ بالجكد ْليـ كال اعتماد )

كالكـر ، بيد أف ىذه الداللة المعجمية السياقية ال تنفي الداللة االجتماعية التي تشير إلييا كممة 
إلى تمؾ الطائفة مف الشعراء الذيف ربطت معاجـ المغة بينيـ كبيف الفقر الذم  الصعاليؾ ، فيي تشير

كثيرنا ما كاف يدفعيـ إلى السمب كاإلغارة ، حتى بدكا كالذئاب ؛ كلذ قيؿ ليـ : ذؤباف العرب كلصكصيا 
( كالتذؤب كالتمصص يستدعياف اإلغارة كالسمب ؛ كلذلؾ كرد في جميرة أشعار ٓالذيف يتمصصكف )

( كقد كاف ىذا التجرد لمغارات مرتبطنا بمصارعة الفقر ٔرب عف الصعمكؾ أنو " المتجرد لمغارات " )الع
؛ كلذلؾ كرد في المساف عف عركة بف الكرد أنو " كاف ييسمى عركة الصعاليؾ ؛ ألنو كاف يجمع الفقراء 

  َ( ٕفي حظيرة ، فيرزقيـ مما يغنمو " )
لى جانب داللة الفقر المرتبطة ب  الصعاليؾ نجد إشارة الكممة إلى داللة أخرل مرتبطة لشعراء اكا 

ا  ا منيـ كانكا " مجمكعة مف الخمعاء الشذاذ الذيف خمعتيـ قبائميـ لكثرة ، بيـ أيضن كىي أف بعضن
ا ؛ إذ تشير إلى العبلقة ما بيف القبائؿ العربية القديمة ، ٖجرائميـ " ) ( كىي داللة اجتماعية أيضن

ي المنتسبيف إلى قبائؿ غير قبائميـ األصمية ، كفي كؿ األحكاؿ ، فتف المادة كظيكر طبقة المكال
المغكية صعمؾ " تتطكر لتدؿ عمى صفات خاصة تتصؿ بالكضع االجتماعي لمفرد في مجتمعو ، 

( كىك أسمكب السمب كاإلغارة التي ارتبطت ٗكباألسمكب الذم يسمكو في الحياة لتغيير ىذا الكضع " )
 َلماؿ ، كغيره مما يقيـ أكد المغير كغيره  بالحصكؿ عمى ا

  

ذا عدنا إلى لفظة الصعمكة ، كحاكلنا ربطيا بالسياؽ الذم كردت فيو لكجدنا ثمة ترابطنا متكئنا   كا 
عمى الترادؼ الداللي ، فالمرثي الذم يكـر الفقراء إنما يطعميـ شحـ السناـ مف اإلبؿ الغبلظ السناـ / 

                                                 
   َمادة صعمؾ   ْٓٓ/َُلساف العرب ػ ابف منظكر : ْ 
، مػػػادة صػػػعمؾ فػػػي  ّٖٗ/ُ، كلسػػػاف العػػػرب  َُْ، أسػػػاس الببلغػػػة ص  ٗٔ/ُػػػػ انظػػػر  مػػػادة ذأب فػػػي : القػػػامكس المحػػػيط ٓ

   َ  َُّٗ/ْالصحاح لمجكىرم 
  َاليامش   – ُٖٓ/ِػ أبك زيد القرشي : جميرة أشعار العرب ػ سابؽ ػ ٔ
  َمادة صعمؾ   ْٔٓ/َُػ ابف منظكر : لساف العرب ٕ
  َ  ّٕٓ/ ُػ د/ شكقي ضيؼ : تاريد األدب العربي : العصر الجاىمي ػ سابؽ ػ  ٖ
  َـ  ُٗٓٗالقاىرة  –دار المعارؼ  – ِٓ – ِْػ د/ يكسؼ خميؼ : الشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي ص ٗ
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لمصعمكة داللة لغكية أخرل إذ تطمؽ عمى اإلبؿ التي دقت قكائميا مف مقاحيد ، كمف المبلحظ أف 
كعندما يمدح أكس فضالة بف كمدة يجعمو النمكذج المحتذل ، أك القدكة التي تقتضي  َ(  َُالسمف )

 ( :ُُالتقدـ كالسبؽ فيما تيمدىح بو )
 َفَمْف َيُؾ َذا َناِئٍؿ َيْسَع ِمفْ 

 النَِّفيػ ُىَو اْلَواِىُب اْلِعْمَؽ َعْيفَ 
 

 َفَضاَلَة ِفي َأَثٍر اَلِحبِ  
 ػِس َواْلُمَتَعمِّي َعَمى اْلَواِىبِ 

 

فيك قدكة في العطاء لمف يقتدم بو ، كيبلحظ المبالغة في الكصؼ بالعطاء ىنا ، عندما يجعؿ  
مف يريد  الطريؽ إلى احتذاء الممدكح الحبنا كاسعنا ممتدِّا ال نياية لو مما يعني بيٍعد البكف بينو كبيف

احتذاءه ، كتمؾ مبالغة في تقدمو بالكـر ، كثـ داللة أخرل لبلحب كىي الطريؽ الكاضح مف كثرة كطئو 
مما يدؿ عمى كثرة مف يسمككف طريؽ احتذاء فضالة في الكـر ، كمما يدؿ عمى ًعظىـ كرمو أنو عندما 

  َيعطي ، فتنو يعطي النفيس الكريـ مف كؿ شيء 
تي بدالالت أخرل مأخكذة مف بيئتو االجتماعية حيث الجدب المرتبط كعندما يرثيو نجده يأ 

 ( :ُِبعدـ نزكؿ األمطار )
ـْ   َواْلُمْخِمَؼ اْلُمْتِمَؼ اْلُمَرزََّأ َل
 َواْلَحاِفَظ النَّاَس ِفي َتُحوَط ِإَذا
 َواْزَدَحَمْت َحْمَقتَا اْلِبَطاِف ِبَأْقػ
َياُح َوَقدْ   َوَعزَِّت الشَّْمَأُؿ الرِّ

 

ـْ َيُمْت َطَبَعايُ    ْمَتْع ِبَضْعٍؼ َوَل
ـْ ُيْرِسُموا َتْحَت َعاِئٍذ ُرَبَعا  َل
ـْ َجَزَعا  ػَواـٍ َوَطاَرْت ُنُفوُسُي
 َأْمَسى َكِميُع اْلَفتَاِة ُمْمَتَفَعا

 

إف تكرار حرؼ العطؼ في صدر كؿ بيت مف األبيات األربعة داؿ عمى الحسرة كالفجيعة التي حمت 
نما ىك نمكذج بالشاعر لفقد فض الة ؛ لما كاف يتمتع بو صفات الكـر السابغة التي ال تقؼ عند حدٍّ ، كا 

ذا ألٌمت بالناس  في كرمو المرتيف بطبيعة البيئة ، فيك ييتمؼ مالو مف كثرة إخراجو كتقديمو لمسائميف ، كا 
ى ألبانيا ، فتف سنة مجدبة ػ تحكط ػ تدفع الناس إلى إبعاد الكليد في زمف الربيع مف أمو حفاظنا عم

  َفضالة قد كاف يكفي الناس مثؿ ىذه الفعمة كيحفظيـ بما يممؾ  
كعمى ىذا النحك ارتبط الكـر عند أكس بالبيئة االجتماعية التي شاع فييا ذبح اإلبؿ التي ىي  

ة في أعٌز ما يعتٌد بو العربي القديـ ، فالممدكح بالكـر ، أك المرثي ال يتكانى عف تقديميا لمفقراء خاص
أزماف الفقر كالجدب ، حيث قمة األمطار كما يرتبط بيا جفاؼ الزرع كالضرع  ، كما يقدـ الممدكح أك 

ا ما عنده دكف خكؼ مف فقر أك جدب كغيره     َالمرثي لمضيفاف أيضن
                                                 

  َمادة صعمؾ   ْٔٓ/َُػ ابف منظكر : لساف العرب َُ 
  َبلحب : الكاسع غير المنقطع أك الطريؽ الكاضح ، العمؽ : النفيس الكريـ مف كؿ شيء ، ال ُِػ ديكاف أكس ص ُُ
   َ، تحكط : سنة مجدبة ، عائذ : ناقة حديثة النتاج ، ربعنا : كلد في الربيع ، عزت : غمبت   ْٓ -ّٓػ السابؽ ص ُِ
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ذا ما انتقمنا إلى زىير في مدح سناف بف أبي حارثة ، نجده يعطينا صكرة أخرل لسمكؾ   كا 
كـر مع مىف ييكرميـ ، فيك يعطييـ الماؿ بغير حساب )ممدكحو في سياؽ ال

ُّ: ) 

 َأُقوُؿ ِلْمَقْوـِ َواأَلْنَفاُس َقْد َبَمَغتْ 
 ِسيُروا ِإَلى َخْيِر َقْيٍس ُكمَِّيا َحَسًبا
 َفاْسَتْمِطُروا اْلَخْيَر ِمْف َكفَّْيِو ِإنَُّيَما
 ُمَباَرُؾ اْلَبْيِت َمْيُموٌف َنِقيَبُتوُ 

 َجاِف ِفي َمْعُروِفِو َشَرعٌ َفالنَّاُس َفوْ 
 َرْحُب اْلِفَناِء َلَوافَّ النَّاَس ُكمَُّيـُ 
 َما زَاَؿ ِفي َسْيِبِو َسْجٌؿ َيُعم ُيـُ 
 ِفي النَّاِس ِلمنَّاِس َأْنَداٌد َوَلْيَس َلوُ 

 

ـْ َيْنُقِص اْلَعَدد ُ    ُدوَف المََّيا َ ْيَر َأْف َل
 َيِفدُ  َوُمْنَتَيى َمْف ُيِريُد اْلَمْجَد َأوْ 

 ِبَسْيِبِو َيَتَروَّى ِمْنُيَما اْلُبُعدُ 
 َجْزُؿ اْلَمَواِىِب َمْف ُيْعِطي َكَمْف َيِعدُ 
ـْ َصاِدٌر َأْو َقاِرٌب َيِردُ   َفِمْنُي
 َحم وا ِإَلْيِو ِإَلى َأْف َيْنَقِضي اْلَعَددُ 
ـَ ِفي اأَلْرِض ِمْف َأْوتَاِدَىا َوَتدُ   َما َدا

ـْ َشِبيٌو َواَل عَ   ْدٌؿ َواَل ِنَدُد ِفيِي
 

إف زىيرنا يرصد لممدكحو صفتيف رئيسيتيف ىما: الخيرية المطمقة في الحسب إلى قيس عىٍيبلف، كىذا 
الحسب يردنا إلى الظاىرة العربية المعركفة بالتفاخر باألحساب كاألنساب، كىي ظاىرة اجتماعية تبعيا 

التي كانت دافعنا مف دكافع الحرب كالتقاتؿ بيف  ما عيرؼ في البيئة العربية القديمة بالعصبية القبمية
  َ( ُْالقبائؿ العربية في الجاىمية، ك إف كاف أثرىا قد امتد إلى ما بعد ظيكر اإلسبلـ )

كتردنا الخيرية المطمقة في قيس إلى داللة كممة قيس كعبلقتيا بداللة النص كىي الكـر ، 
( كىذه مرتبطة بالجك ُٓما يقاؿ لو رجؿ الشدة )فالقيس تعني الشدة ، كسمي امرؤ القيس بذلؾ كأن

الذم تبرز فيو فضيمة الكـر ، كمف ثمة يمكف القكؿ بأف الممدكح ىنا يمثؿ خير رجؿ يمكف أف يكاجو 
ا في نسبة قيس إلى عىٍيبلف التي أرجعيا ابف دريد في  الشدائد التي تعرض لمناس ، كذلؾ ما نممسو أيضن

قيرنا كسؤلو أخاه إلياس ، فكاف ىذا األخير يقكؿ لو : إنما أنت عياؿ االشتقاؽ إلى ككف عيبلف ىذا ف
كأما الصفة الثانية ، فيي صفة الكـر التي تبدأ مع أسمكب األمر المكجو  ( ،ُٔعمٌي فسٌمي عيبلف )

 إلى القكـ جميعيـ ، كذلؾ قكؿ زىير :
 َفاْسَتْمِطُروا اْلَخْيَر ِمْف َكفَّْيِو ِإنَُّيَما

 

 َتَروَّى ِمْنُيَما اْلُبُعدُ ِبَسْيِبو يَ  
 

                                                 
، بيعيد : جمع بعيد ، الميمكف النقيبػة : النػاجح  ، األنفاس : النفكس أك األركاح ،  سيب : عطاء ِِٕ -ِِٔػ شعر زىير ص ُّ 

فيمػػا يحػػاكؿ أك الحسػػف المشػػكرة ، شػػرع : سػػكاء ، صػػادر : راجػػع عػػف المػػاء ، قػػارب : طالػػب لممػػاء بينػػو كبينػػو ليمػػة ، سػػجؿ : دلػػك 
  َعظيمة مممكءة ماءن ، العدد : المثيؿ ككذلؾ الندد : جمع ند كىك المثيؿ  

  َ  ٕٓ -ٔٓ/ُدب العربي العصر الجاىمي ػ سابؽ ػ  ػ د/ شكقي ضيؼ : تاريد األُْ
  َمادة قيس  ُٕٖ/ٔػ ابف منظكر : لساف العرب ُٓ
  َالقاىرة   –/ مكتبة الخانجي ّط ِٓٔػ أبك بكر بف دريد : االشتقاؽ تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ص ُٔ
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فاألمر باالستمطار يستدعي اإلشارة إلى ظاىرة المطر كعبلقتيا بالبيئة العربية القاحمة المجدبة 
؛ كلذلؾ كاف العرب يرتحمكف إلى حيث ينزؿ المطر ؛ بحثنا عف الكؤًل كالعشب ليـ كلحيكاناتيـ ، ككثيرنا 

ذا كاف المطر سببنا مف أسباب االرتحاؿ ُٕبائؿ العربية )ما أدل ذلؾ إلى القتاؿ كالتصادـ بيف الق ( كا 
إلى حيث ينزؿ ؛ ، فتف الممدكح ىنا ىك المكاف الذم يمجأ إليو النازحكف الباحثكف عف الجدل كالعطاء 
نما تمتد لتشمؿ  / الخير ، كمما يترادؼ دالليِّا مع االستمطار التركية التي ال تقؼ عند حد األقربيف ، كا 

عمى أف استمطار الخير مف كفٍي الممدكح ، كما فيو مف إشارة كنائية إلى الكـر  َف كذلؾ البعيدي
يستدعي عمك المكانة التي يتمتع بيا الممدكح ؛ ألف المطر ينزؿ مف عؿو ، مع اإلشارة إلى ارتفاع يد 

  َالممدكح دائمنا ، مع تطمع الناس إلييا 
مدح بالكـر في األبيات السابقة ظاىرة الرعي كمف الظكاىر االجتماعية التي يشير إلييا ال

المرتبطة بالمطر الذم يترتب عمى نزكلو تككف اآلبار كعيكف الماء التي يتسارع إلييا الناس لمسقيا ليـ 
كألنعاميـ ؛ كألف الممدكح ىك المكاف الذم ينزؿ منو المطر ، فصكرة الطالبيف لمعطاء كصكرة الباحثيف 

يعكد أدراجو ؛ ألنو قد نيؿ منو ما أراد  ريو ليقضي أربو ، كالبعض اآلخعف الماء ، فالبعض يصؿ إل
 ؛ كلذا صكر زىير ىذه الصكرة الحركية بقكلو :
 َفالنَّاُس َفْوَجاِف ِفي َمْعُروِفِو َشَرعٌ 

 

ـْ َصاِدٌر َأْو َقاِرٌب َيِردُ    َفِمْنُي
 

، فالبعض راجع عف الماء / كالصدكر كالكركد دالتاف تشيراف إلى حركة الناس عند عيف الماء 
صادر ، كالبعض اآلخر في طريقو إلى الماء / قارب ػ حيث ديار الممدكح ػ  كالصدكر كالكركد يشيراف 
كذلؾ إلى سعة ديار الممدكح ػ رحب الفناء ػ كىذه مف العادات االجتماعية العربية ، ككأف رحابتيا 

ح زىير أنو يسع الناس كميـ إلى أف ينقضي لتعضيد داللة الكـر غير المحدكد الذم يمثمو مع ممدك 
  َاألبد  

كيبدك إعجاب زىير بالماء ، كبكصؼ ممدكحو الكريـ بو في غير مكضع مف شعره ، فيك يقدـ 
 ( : ُٖلحصف بف حذيفة صكرة نمكذجية لممدح بالكـر في قكلو )

 َوَأْبَيَض َفيَّاٍض َيَداُه َ َماَمةٌ 
 ْيُتوُ َبَكْرُت َعَمْيِو ُ ْدَوًة َفرَأَ 

 ُيَفدِّيَنُو َطْورًا َوَطْورًا َيُمْمَنوُ 
 َفَأْقَصْرَف َعْنُو ِمْف َكِريـٍ ُمَرزَّا ٍ 

 َعَمى ُمْعَتِفيِو َما ُتِغب  َفَواِضُموْ  
ِريـِ َعَواِذُلوْ   ُقُعوًدا َلَدْيِو ِبالصَّ
 َوَأْعَيا َفَما َيْدِريَف : َأْيَف َمَخاِتُموْ 
 َعُزوـٍ َعَمى اأَلْمِر الَِّذي ُىَو َفاِعُموْ 

                                                 

  َ  ُُ -َُد/ عمي الجندم : شعر الحرب في الجاىمية ػ سابؽ ػ ص  ػُٕ
، معتفيػػو : مػػف يريػػدكف عطػػاءه ، مػػا تغػػب فكاضػػمو : ال تنقطػػع عطايػػاه ، الصػػريـ : جمػػع صػػريمة  ٖٓ -ٓٓر زىيػػر ص ػػػ شػػعُٖ

   َكىي رممة تنقطع مف معظـ الرمؿ ، مرٌزأ : مصاب في مالو  
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 َأِخي ِثَقٍة اَل ُتْتِمُؼ اْلَخْمُر َماَلوُ 
 َترَاُه ِإَذا َما ِجْئَتُو ُمَتَيمِّالً 
 َوِذي َنَسٍب َناٍء َبِعيٍد َوَصْمَتوُ 

 

 َوَلِكنَُّو َقْد ُيْتِمُؼ اْلَماَؿ َناِئُموْ 
 َكَأنََّؾ ُتْعِطيِو الَِّذي َأْنَت َساِئُموْ 

 َؾ َواِصُمْو ِبَماٍؿ َوَما َيْدِري ِبَأنَّ 
 

فنحف أماـ ممدكح بالكـر ىك نمكذج يقدمو الشاعر ؛ لكي يضع أيدينا نحف المتمقيف عمى 
صفات التميز التي يتمتع بيا الممدكح ، كىي صفات مستقاة مف البيئة التي ينتمي إلييا ، كأكليا تشبيو 

ف  إشارة إلى عمك المكانة اليديف بالغمامة ، كىك تشبيو يستدعي بعض األمكر ، أكليا : عمك اليدي
كرفعة الممدكح ، كثانييا : أف اليديف تظبلف ما تحتيما ، كما تظؿ الغمامة الناس مف حر الشمس ، 
كثالثيا : نزكؿ ماء الغمامة ليركل منو الظمآف كالمحتاج ، كرابعيا : ما يترتب عمى نزكؿ المطر مف 

أكيد لما قالو الشاعر مف أنو فياض بالمبالغة اإلنبات كالمرعى الخصيب لمناس كاألنعاـ ، ككؿ ذلؾ ت
لمتكثير في العطاء ، كالفيض يشير إلى " السيؿ الذم يفيض بو الكادم كىك ما ال يحدث في صحرائيـ 

( كىذا يعني أف الممدكح ال مثيؿ لو في عطائو ككرمو ، كما أف عطاياه ُٗإال مرة كؿ بضع سنكات " )
  َال تنقطع / ما تغب فكاضمو 

نما يمتد ليشمؿ العبلقة بيف كيبد ك أف الكصؼ بالكـر ال يقؼ عند حد تشبيو اليد بالغمامة ، كا 
الممدكح كأىمو الذيف يجمسكف عنده كما يبرحكف داره ، كمع ذلؾ فيـ يمكمكنو كيعذلكنو عمى كثرة عطائو 

عذلو كلكمو ، فيك متعمميف بتقديـ النصح كاإلرشاد لو ، كلكنو ال يأبو لقكليـ ؛ كلذا فتنيـ يقصركف عف 
 أخك ثقة مدرؾ لما يفعمو ؛ كألنو أبيض فياض يداه غمامة ، فتنو :

 َترَاُه ِإَذا َما ِجْئَتُو ُمَتَيمِّالً 
 

 َكَأنََّؾ ُتْعِطيِو الَِّذي ُىَو َساِئُموْ  
 

يحب أف ييسأؿ فيعطي ؛ " ألنو يجد في نفسو حبِّا صادقنا غريزيِّا لفعؿ الخير ، كيجد في فعمو 
( ، كالشاعر ىنا يضعنا أماـ رسالة مكتممة الجكانب كالدالالت ، فالرسالة ىي َِال تعادليا لذة " ) لذة

: كأنؾ تعطيو الذم ىك سائمو ، كالمرسؿ إليو / المتمقي كىك ضمير المخاطب المتضمف في الفعميف : 
ي بصفة عامة ، تراه ، تعطيو ، كىك متمؽو عاـ يشمؿ المتمقي في زمف الشاعر ، كما يشمؿ المتمق

حيث يريد الشاعر أف يضع ىذه الصكرة النمكذجية لممدكحو ، كمف تماـ النمكذجية أال يحدد متمقينا 
بعينو ، ثـ السياؽ كىك سياؽ المدح ، كىك إف كاف سياقنا نصيِّا ، فتف صياغتو عمى ىذا النحك كالنحك 

االجتناعي الذم استقى منو الذم سبؽ في األبيات األخرل مف ىذا النص تؤكد عمى أف السياؽ 
الشاعر ما أعطاه مف أكصاؼ ليذا الممدكح : الفيض ، الغمامة ، الخمر ، العكاذؿ ، صمة األرحاـ / 

  َذم نسب ناءو بعيد كصمتو  
                                                 

   َ  ِْٔ/ ِػ د/ محمد النكييي : الشعر الجاىمي : منيج في دراستو كتقكيمو ػ سابؽ ػ ُٗ 
  َ  ِّٔ/ِػ السابؽ َِ
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أما عند كعب بف زىير ، فتنو يمجأ في المدح بالكـر إلى الداللة عينيا التي لجأ إلييا أكس مف 
 ( :ُِيقكؿ في مدح األنصار )قبؿ ، كىي داللة اإلطعاـ ، 

ـْ ِإَذا َخَوِت الن ُجوـُ َفِ نَُّيـْ   َوُى
ـْ ِإَذا اْنَقَمُبوا َكَأفَّ ِثَياَبُيـْ   َوُى
ْيَؼ ِحيَف َيُنوُبُيـْ   َواْلُمْطِعُموَف الضَّ
 َواْلُمْنِعُموَف اْلُمْفِضُموَف ِإَذا َشَتْوا

 

 ِلمطَّاِئِفيَف السَّاِئِميَف َمَقاِري  
 َضو ُع َفْأَرِة اْلَعطَّارِ ِمْنَيا تَ 

 ِمْف َلْحـٍ ُكوـٍ َكاْلِيَضاِب ِعَشارِ 
اِرُبوَف ِعاَلَوَة اْلَجبَّارِ   َوالضَّ

 

فيك يدؿ عمى كـر الممدكحيف/األنصار باإلشارة إلى سمككيـ سبيؿ إطعاـ الفقراء كالمعكزيف  
عاـ ىنا يتمثؿ في الكقت كليس إعطاء الماؿ كما فعؿ زىير في مدحو سناف بف أبي حارثة ، فاإلط

، كىك حدكث الجدب المتعمؽ بخكاء النجكـ ػ خكت النجكـ ، المنعمكف المفضمكف إذا  المختار لمكـر
شتكا ػ كىي إشارة كنائية إلى قمة المطر، كمف ثمة القحط كالجدب؛ كلذلؾ كاف الكـر في مثؿ ىذه 

لنفكس فيو عمى البقاء كاالحتفاظ الظركؼ مف أفضؿ ما يفخر بو العرب؛ " ألنو كـر في كقت تحرص ا
( كتجيء الجدارة بالثناء عند كعب في الحرص عمى تقديـ الطعاـ ِِبالماؿ، فيك كـر جدير بالثناء ")

النتفائو أك لندرتو في مثؿ ىذه الظركؼ؛ كلذا نجده ييصر عمى اإلطعاـ مف خبلؿ دالة اسـ الفاعؿ ػ 
  َرارية الحدث كديمكمتو مقارم ، المطعمكف، المفضمكف ػ الداؿ عمى استم

 

كثـ أمر آخر يكافؽ فيو مدح كعب بالكـر مدح أكس ، كذلكـ ىك ذبح النكؽ ، كتقديميا 
لى جانب سمنتيا نجدىا  نما النكؽ السماف ػ ككـ كاليضاب ػ كا  لمضيؼ ، كليست أم نكؽ تيذبح ، كا 

ألف حب الناقة قد ممؾ النكؽ العشار التي مضى عمى حمميا عشرة أشير ، كذلؾ داؿ عمى اإليثار ؛ 
عمييـ كؿ حياتيـ ، فما بالنا إذا كاف منتظرنا مف ىذه النكؽ أف تأتي بكليدىا وه ، كمف ثـ فتف الكصؼ 
بالعشار ىنا داؿ عمى قمة الحفاكة بالضيؼ ، كتقديـ كؿ شيء يحرصكف عميو دكف إحساس بندـ ، أك 

  َضفٍّ بما يحبكف عمى ضيفيـ 
  

ذا كاف كعب قد كافؽ أك  سنا في تكجيو في المدح بالكـر نحك سمكؾ اإلطعاـ ، فتنو يشترؾ مع كا 
أبيو زىير في المدح بالكـر مف خبلؿ المفارقة التي تتبدل في اعتبار زىير الممدكح محبلِّ لممطر الداؿ 
عمى الخير المأمكؿ مف قبؿ جماعة السائميف فاستمطركا الخير مف كفيو ، أما كعب فقد جعؿ خكاء 

ا تبرز فيو قيمة الكـر عند الممدكحيف : خكت النجكـ المنعمكف النجكـ / ال سحاب مف المطر مناخن
 َالمفضمكف إذا شتكا 

                                                 
، خكت النجػـك : لػـ يكػف ليػا مطػر ، مقػارم : جمػع مقػرم كىػك مطعػـ الضػيؼ ، عشػار : جمػع عشػراء  ّّػ ديكاف كعب ص ُِ 

  َكىي الناقة مضى عمى حمميا عشرة أشير 
   َ  ُّّػ د/ أحمد الحكفي : الحياة العربية مف الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص ِِ



 

397 

أما إذا جئنا لممدح بالكـر عند الحطيئة ، فسكؼ نجده يختمؼ مع سابقيو في اإلشارة الصريحة 
ف كانت غير مصرح بيا عندىـ ، فتنيا تفيـ ضمنيِّا مف خبلؿ ع بلقة االستدعاء إلى البخؿ ، كىي كا 

 ( :ِّأك تداعي المعاني ، حيث يستدعي النقيض نقيضو ، يقكؿ الحطيئة )
ِتي َعَمى اْلَحْمِد َماَلوُ  ِْ  َتُزوُر اْمرًَأ ُي
 َيَرى اْلُبْخَؿ اَل ُيْبِقي َعَمى اْلَمْرِء َماَلوُ 
 َكُسوٌب َوِمْتاَلٌؼ ِإَذا َما َسأَْلَتوُ 

 َنارِهِ  َمَتى تَْأِتِو َتْعُشو ِإَلى َضْوءِ 
 َتُزوُر اْمرًَأ ِإْف ُيْعِطَؾ اْلَيْوـَ َناِئالً 
َفاَيا ِلَجارِهِ   ُىَو اْلَواِىُب اْلُكوـَ الصَّ

 

 َوَمْف ُيْعَط َأْثَماَف اْلَمَحاِمِد ُيْحَمدِ  
ـُ َأفَّ الش مَّ َ ْيُر ُمَخمِّدِ   َوَيْعَم
 َتَيمََّؿ َواْىَتزَّ اْىِتزَاَز اْلُمَينَّدِ 

 اٍر ِعْنَدَىا َخْيُر ُموِقدِ َتِجْد َخْيَر نَ 
 ِبَكفَّْيِو اَل َيْمَنْعَؾ ِمْف َناِئِؿ اْلَغدِ 
ُحَيا اْلِعْبَداُف ِفي َعاِزٍب َنِدي  ُتَروِّ

 

فالمفارقة بيف البخؿ كالكـر تكضح الداللة المرادة مف النص ىذا مف ناحية ، كتكشؼ عف 
ييا العكامؿ البيئية ، فتدفعو إلى الشح كالبخؿ طبيعة العربي مف ناحية أخرل ، تمؾ الطبيعة التي تؤثر ف

، بيد أف الممدكح ىنا يتسامى عمى مثؿ ىذه الغريزة ، كيعطي عف طبيعة ذاتية محبة لمخير ميالة إلى 
 فعمو ػ كما رأينا مع ممدكح زىير ػ فيك :

ِتي عمى الحمد مالو   ي
 إذا ما سألتو تيمؿ واىتز اىتزاز الميند 

 بكفيو ال يمنعؾ مف نائؿ الغد  إف يعطؾ اليـو نائالً 
 ىو الواىب الكـو الصفايا لجاره 

كىذه الجمؿ المترادفة دالليِّا تشير إلى ما يتمتع بو الممدكح مف الرغبة الممحة في العطاء عف رضا 
نفس، كلعميا الداللة عينيا التي أرادىا زىير مع حصف عندما كصفو بالتيمؿ عندما يأتيو السائؿ؛ ألنو 

يريد كىك العطاء، عمى أف ما يميز نص الحطيئة ىك الحكمة التي بثيا في ثناياه كمنيا قكلو  يسألو ما
  ٓويعمـ أف الشم  ير مخمد ، كقكلو في الثاني: ومف يعط أثماف المحامد يحمدفي البيت األكؿ: 

 ، فتننا سنجد تشبيو اىتزازةالشعرم النص ىذا أما إذا بحثنا عف دكر السياؽ االجتماعي في  
المنسكب إلى اليند ، كالتعبير الكنائي :  باىتزازة السيؼ الميندالممدكح لمسائؿ عندما يسألو العطاء 

الذم يذكر بما كاف مف عادة الكرماء مف إشعاؿ النار ؛ لييتدم بيا السائركف  تعشو إلى ضوء ناره
النكؽ العظيمة السناـ الميؿ فيفيئكف إلييا حيث يجدكف عندىا خير ميكًقد ، كمنيا : تقديـ الممدكح 

  َالغزيرة المبف لمجار  
                                                 

يريد أنو ينفؽ مالو ك ال يٌدخره ، الكـك : جمع ككماء كىي الناقػة العظيمػة السػناـ ، ، متبلؼ :  ِٖ – َٖػ ديكاف الحطيئة ص ِّ 
  َالصفايا : جمع صفية : الناقة الغزير المبف 
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ا   ذا كانت البيئة الجاىمية قد بدت كاضحة في ىذا النص ، فتننا نجد األثر اإلسبلمي كاضحن كا 
 ( :ِْفي مدحو ابف شماس )

ـُ َيا ْبَف َشمَّاٍس َشَجْجُت ِبَيا  ِإَلْيُك
 َحتَّى َأَنْخُت َقُموِصي ِفي ِدَياِرُكـُ 

 الَِّذي َيْسِري ِلَكْعَبِتوِ  ِإنِّي َلَعْمُرو
 َلَقْد َتَداَرَكِني ِمْنُو َواَلَحَمِني
 َفْمَيْجزِِه اهلُل َخْيرًا ِمْف َأِخي ِثَقةٍ 
 اْلُمْخِمُؼ اأَلْلَؼ َبْعَد اأَلْلِؼ ُتْتِمُفَيا

 

 َعْرَض اْلَفاَلِة ِإَذا اَلَحْت َفَياِفيَيا 
 ِبَخْيِر َمْف َيْحَتِذي َنْعاًل َوَحاِفيَيا

ـُ اْلَحِجيِم ِلِميَقاٍت ُيَواِفيَياعُ   ْظ
 َسْيٌب َكَسا َأْعُظًما َقْد اَلَح َعاِريَيا
 َوْلَيْيِدِه ِبُيَدى اْلَخْيرَاِت َىاِديَيا
 َواْلَواِىُب اْلِماَئَة اْلِمْعَكاَء رَاِعيَيا

 

فاألثر اإلسبلمي في ىذه المدحة كاضح في القسـ با تعالى مف خبلؿ فريضة الحج 
يتو: لعمرك الذم يسرم لكعبتو عظـ الحجيج لميقات يكافييا، كفي الدعاء الذم يقدمو في البيت كمكاق

قبؿ األخير : فميجزه ا ، كلييده بيدل الخيرات ، كاألكؿ منيما تكرر في غير مكضع مف شعر 
يف مف عمى أنو لـ يبعد عف سابقيو مف حيث اإلشارة إلى ما ييبو الممدكح لممحتاج َ(  ِٓالحطيئة )

نما تراد داللتو كىي الكـر  النكؽ السماف التي ال تقؼ عند كاحدة ، بؿ المائة ، كالعدد ال يراد بذاتو ، كا 
ا ، كما كرد عند  ف كاف قد كرر ىذا المركب االسمي في قصيدتو التي يمدح بيا بغيضن المبالغ فيو ، كا 

 ( :ِٔ، قاؿ الحطيئة )أكس بف حجر ، مما يعني التكافؽ بينيـ في ىذه الصيغة المغكية 
َفا  اْلَواِىُب اْلِماَئَة الصَّ

 

 َيا َفْوَقَيا َوَبٌر ُمَظاِىْر  
 

كعمى ىذا النحك مف المدح بالكـر عند الشعراء األربعة كجدنا أثر السياؽ االجتماعي بارزنا في 
لية المشتركة تكجيو الداللة المرادة مف النص ، كتكجيو الشعراء نحك تكظيؼ بعض البنى المغكية كالدال

ا لبركز ىذه القيمة االجتماعية التي يبرز فييا األجكاد كأحسف ما  لمتعبير عف الكـر كتخير الشتاء مناخن
يككنكف ، كالتركيز عمى اإلطعاـ بصكرة أكبر مف قرينتيا كىي بذؿ الماؿ ؛ ألف اإلطعاـ يشمؿ كبل مف 

كثير مف العرب إلى الكصاية بتكرامو ، كذلؾ الفقير المحتاج ، كالضيؼ الذم ارتبط بو الًقرل ، كسارع 
ما ظير بكضكح في الصكرة القصصية التي قدميا الحطيئة عف انتصاره لئلنساف في صراعو مع 

   َ(  ِٕالحيكاف )
 

                                                 
، شججت : عمكت بيذه الناقة ، الفيافي : الصحارم ليس بيا ماء ، قمكصػي : الناقػة الفتيػة الصػمبة  ُِٖػ ديكاف الحطيئة ص ِْ 

  َ، الحمني : كساني 
  َ  ِِٕ، كالبيت األكؿ ص  َٔػ ديكاف الحطيئة البيت الرابع كالعشريف صِٓ
  ِٓ، الصفايا : الغزار كاحدىا صفٌي ، مظاىر : بعضيا فكؽ بعض ، كديكاف أكس البيت الرابع ص   ِٔػ السابؽ ص ِٔ
  َكما بعدىا مف ىذا البحث   َِّػ انظر ص ِٕ
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 المبحث الثانً : سٌاق العاذلة :

ا، فكانت زكجة كأمِّا كأختنا كمحبكبة كابنة،  كبمغ مف  برزت المرأة في الشعر القديـ بركزنا كاضحن
ف بالترميز، عمى  مكانتيا فيو ندرة أف يجد الباحث قصيدة إال كيجد لممرأة فييا نصيبنا، إف بالتصريح  كا 
أننا نجد عند الشعراء األربعة اتفاقنا عمى كصؼ جانب مف جكانب العبلقة بالمرأة ، كىك جانب المـك 

 ( : ِٖرب الخمر )الذم يبدك مف المرأة تجاه الرجؿ، كقكؿ أكس عٌمف تعاتبو عمى ش
 َىبَّْت َتُموـُ َوَلْيَسْت َساَعَة الَّالِحي
 َقاَتَمَيا اهلُل َتْمَحاِني َوَقْد َعِمَمتْ 
 ِإْف َأْشَرِب اْلَخْمَر َأْو ُأْرزَْأ َلَيا َثَمًنا

 

 َىالَّ اْنَتَظْرِت ِبَيَذا المَّْوـِ ِإْصَباِحي 
ْصاَلِحي  َأنِّي ِلَنْفِسَي ِإْفَساِدي َواِ 

 َمَحاَلَة َيْوًما َأنَِّني َصاِحيَفاَل 
 

إف سياؽ المكـ ىنا ىك الخمر كما تستتبعو مف الميك ، كالتغافؿ عف شئكف الحياة األخرل ؛ 
كلذلؾ كاف لكـ لميس ألكس في ىذا النص ، إذ تبدك فيو المرأة عمى درجة عالية مف التعقؿ تستطيع 

يصمح ، كمف ثـ فقد أخذت تمكـ أكسنا كتقرع في  بو أف تميز بيف ما يضر كما ينفع ، بيف ما يفسد كما
المكـ حتى كصؿ األمر إلى حد المبلحاة التي تشير إلى دالالت المنازعة كالشتـ كالتعنيؼ كالمخاصمة 

( ، بيد أنو ال يأبو لمكميا كمبلحاتيا ، بؿ يدعك عمييا : قاتميا ا ، كيترؾ لنفسو ِٗكالمباغضة )
ذا شرب الخمر ، فتنو البد أف يفيؽ مف سكره  إدراؾ ما يصمحيا كما يفسدىا   َ، كا 

كفي إصرار أكس عمى مخالفة المرأة كالمداكمة عمى شرب الخمر، ما يؤكد أف شربيا " في  
( ؛ لذلؾ َّبعض األكقات يمثؿ كاحدنا مف الطقكس المقدسة، كشربيا في مكاضع أخرل يعيب المرء ")

كالرجؿ البلىي المصر عمى الشرب بؿ كمداكمتو، ككمتا اختمفت النظرة إلييا بيف المرأة البلئمة 
كربما كاف إصرار أكس عمى شرب  َالنظرتيف انعكاس لمرؤية االجتماعية لمخمر في العصر الجاىمي

الخمر كالمداكمة عمييا مع رفض نصيحة المرأة/ لميس كعدـ االنتباه إلى عذليا كمبلحاتيا، سببنا في 
 ( : ُّالذم ينص عميو صراحة في النص التالي )انصرافيا عنو إلى جانب المشيب 

 َتَنكََّرْت ِمنَّا َبْعَد َمْعِرَفٍة َلِمي
 َوَبْعَد َلَياِليَنا ِبَجوِّ ُسَوْيَقةٍ 
 َوَما ِخْفُت َأْف َتْبَمى النَِّصيَحُة ِبْيَنَنا
ْف ِشْئِت َفاْنَعِمي  َفِميِطي ِبَميَّاٍط َواِ 

ـِ    َوَبْعَد التََّصاِبي َوالشََّباِب اْلُمَكرَّ
 َفَباِعَجِة اْلِقْرَداِف َفاْلُمَتَثمَّـِ 
 ِبَيْضِب اْلَقِميِب َفالرَِّقيِّ َفَعْيَيـِ 
 َصَباًحا َوُردِّي َبْيَنَنا اْلَوْصَؿ َواْسَمِمي

                                                 
  َتمحاني : تمكمني  ، البلحي : البلئـ ،  ُْػ ديكاف أكس ص ِٖ 

  َمادة لحي   ِّْ -ِِْ/ُٓػ ابف منظكر : لساف العرب ِٗ
  َـ  ُٖٗٗىػ/َُْٗ –القاىرة  –مكتبة اآلداب  – ٔٓػ د/ حسني عبد الجميؿ يكسؼ : العذؿ في الشعر الجاىمي صَّ
الرقٌي ، عييـ : كميػا أسػماء أمػاكف  ، لمي : ترخيـ لميس ، سكيقة ، باعجة القرداف ، المتثمـ ، القميب ، ُُٕػ ديكاف أكس ص ُّ

  َ، ميطي : اذىبي ، مٌياط : مبالغة مف أماط بمعنى ذىب بقمكب النساء ، صـر : قطيعة كىجراف 
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ـْ َيُكْف ِإالَّ َكَما ُقمْ  ْف َل  ِت َفْأَذِنيَواِ 
 

 ِبَصْرـٍ َوَما َحاَوْلِت ِإالَّ ِلَتْصِرِمي
 

قي أماـ مكقؼ المرأة منو بعدما كبرت سنو، لقد تنكرت منو كتناست أمره بعد معرفتيا فيك يضع المتم
بو منذ أياـ الصبكة كالشباب، كبعد الميالي التي كانا يقضيانيا بتمؾ األماكف، كعندما ال يجد منيا 

اء، كمف استجابة يضعيا أماـ أمريف ال ثالث ليما، فتما أف تفارقو كتذىب عنو كىك الذاىب بعقكؿ النس
ما أف تنعـ بكصالو، بيد أنيا كانت قد عزمت عمى القطيعة كحزمت أمرىا  ثمة فذىابيا خسارة ليا، كا 

  َعمى البعد، كلذا فبل يجد مفرِّا مف مبادلتيا السمكؾ عينو: فأذني بصـر 
ذا كاف أكس قد اتخذ قراره بمبادلة لميس فعبلن مف جنس فعميا ، كىك القطيعة ، فتف زىيرنا  كا 

ي ألـ أكفى رغـ طكؿ المعاشرة الذم قد يحدث التقاطع كالبغضاء مثمو في ذلؾ مثؿ الخطكب يف
 ( :ِّالمتكالية التي قد تغير المكدة  )

 َلَعْمُرَؾ َواْلُخُطوُب ُمَغيِّرَاتٌ 
ِـّ َأْوَفى  َلَقْد َباَلْيُت َمْظَعَف ُأ
 َفَأمَّا ِإْذ َظَعْنِت َفاَل َتُقوِلي

 َوِنْمِت ِمنِّي َأَصْبُت َبِنيَّ ِمْنؾِ 
 

 َوِفي ُطوِؿ اْلُمَعاَشَرِة التََّقاِلي 
ـ  َأْوَفى اَل ُتَباِلي  َوَلِكْف ُأ
ـْ ُتَذاِلي  ِلِذي ِصْيٍر ُأِذْلُت َوَل
 ِمَف المَّذَّاِت َواْلُحَمِؿ اْلَغَواِلي

 

يجر كيبدك أنيا قمتو كىجرتو ؛ لطكؿ اصطحابيما : كفي طكؿ المعاشرة التقالي ، كلما كاف ال
منيا ، فقد حرص زىير عمى أف تبرأ ذمتو مف ظمميا ، فمـ يدعيا تذىب إلى أصياره كتٌدعي إىانتو ليا 
، إذ ىي التي ظعنت ، كقد ناؿ منيا أبناءه ، كنالت ىي في كنفو مف المذات كالزينة كالمتعة ما يبرئ 

أـ أكفى عندما طمقيا زىير  ساحتو مف ظمميا ، عمى أف سكء العبلقة ىنا إنما مرده إلى غيرة المرأة /
ف كاف ظؿ كفيِّا ليا محبِّا إياىا حتى بعد زكاجو الثاني ؛ مما ّّلمكت بنيو منيا كتزكجو بأخرل ) ( كا 

أثار كازع الغيرة في الزكجة الثانية ، كدفع العبلقة بينيما إلى السكء ، كذلؾ ما يصكره المشيد الحكارم 
 ( :  ّْالتالي )

ـ  َكْعبٍ   اَل َتُزْرِني َوَقاَلْت ُأ
 رََأْيُتَؾ ِعْبَتِني َوَصَدْدَت َعنِّي
ـْ ُأَقرِّبْ  ـْ ُأْفِسْد َبِنيَؾ َوَل  َفَم
َـّ َكْعٍب َواْطَمِئنِّي  َأِقيِمي ُأ

 

 َفاَل َواهلِل َما َلَؾ ِمْف َمزَارِ  
 َوَكْيَؼ َعَمْيَؾ َصْبِري َواْصِطَباِري
 ِإَلْيَؾ ِمَف اْلُمِممَّاِت اْلِكَبارِ 

 ِؾ َما َأَقْمِت ِبَخْيِر َدارِ َفِ نَّ 
 

                                                 
 َ، التقالي : التباغض كالكره ، مظعف : مسير ، أذلت : أىنت  ُٔٔ -ُٓٔػ شعر زىير ص ِّ 

 َـ بيركت  ُٕٓٗػ دار الثقافة  ُِّ/َُػ أبك الفرج األصفياني : األغاني ّّ
 َ ُٕٓػ شعر زىير ص ّْ
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حيث الفرقة قة الزكجية في المجتمع الجاىمي ،تقفنا ىذه الحكارية عمى صكرة مف صكر العبل
ة بينيا كبيف زكجيا : فالبيت األكؿ يشير إلى حؽ المرأة في طمب الفرقالتي تقع بيف الزكجيف كأسبابيا ،

كذلؾ فرقة كىك عيبو ليا كصدكده عنيا رة إلى سبب الكفي البيت الثاني إشاال تزرني ،ما لؾ مف مزار ،
فقد أحسنت تربية تيبيف كـر مكانتيا كحسف سيرتيا ،ثـ ة بالغيرة ؛ لذكر زىير أـ أكفى ،إحساس المرأ

كبار ما كلـ تصمو بالعار أك تمحؽ بو المصائب : لـ أفسد بنيؾ : كلـ أقرب إليؾ المممات ال، أبنائو
ىير إلى أف يقرىا عمى ما أرادت ،بؿ أف يترؾ ليا الدار لعؿ ذلؾ ما حدا بز ك يستدعي أف ييحسف إلييا ؛

ألف " الذم يحكـ معاممتو ليا ىك شعكر الزكج الذم يستشعر مسئكليتو بضركرة العمؿ عمى تكفير ؛
    َ (ّٓاألماف لزكجتو ما دامت في داره تقكـ بمياميا جيدنا أما مسألة الحب ، فميس أف تكمفو بيا " )

صاف السابقاف يضعاف الباحث أماـ العمة األساسية مف الزكاج في الجاىمية؛ ذلؾ أف كفاة كالن
أبناء زىير مف أـ أكفى دفعو إلى الزكاج باألخرل، كالغيرة التي أبدتيا أـ أكفى كانت سببنا في الطبلؽ، 

قرار زىير في ثـ إف كفاء زىير ليا كذكره إياىا كاف سببنا في غضب الزكجة الثانية التي أنجبت أكال ده كا 
النص الثاني بما بدر منو كحرصو عمى بقاء المرأة في الدار، إنما ىك لتأكيد أف " الغاية األكلى مف 

( بسبب الطبيعة العربية المحبة لؤلكالد كالمباىاة بيـ كخاصة الذككر، كمف ثمة ّٔالزكاج ىي النسؿ ")
  َعني  فميس مف حؽ المرأة أف تعاتبو في عاطفتو: عبتني كصددت

عمى أف ىذه الصكرة الغاضبة لمزكجة لـ تكف كؿ شيء ، أك لـ تصكر طبيعة ىذه المرأة التي 
يبدك أنيا كانت كثيرة الشجار معو كالعتاب كالمكـ إياه ، فزىير يصكر جانبنا آخر مف جكانب سكء 

 ( :ّٕالعبلقة بيذه المرأة ، كيجعؿ منيا صكرة لمعاذلة الحادة في عذليا ، كذلؾ قكلو )
ـَ َلَحْت َ ِإفَّ َلْوَمَيا ُذُعرُ   ِفي
 ِمْف َ ْيِر َما ُيْمِصُؽ اْلَماَلَمَة ِإلػَّ 
 َحتَّى ِإَذا َأْدَخَمْت َماَلَمَتَيا
 ُقْمُت َلَيا : َيا اْرَبِعي َأُقْؿ َلِؾ ِفي
 َقْد ُيْقِبُؿ اْلَماُؿ َبْعَد ِحيٍف َعَمى اْلػ
َؿ اإِلَلُو َفالَ   َواْلَماُؿ َما َخوَّ

 ْلِجد  ِمْف َخْيٍر َما َأَعاَنَؾ َأوْ َوا

 َأْحَمْيِت َلْوًما َكَأنَُّو اإِلَبرُ  
 ػال ُسْخَؼ رَْأٍي َوَساَءَىا ُعُصرُ 
 ِمْف َتْحِت ِجْمِدي َواَل ُيَرى َلَيا َأَثرُ 
 َأْشَياَء ِعْنِدي ِمْف ِعْمِمَيا َخَبرُ 

 يًنا ِلُيْمِكِو ُدُبرُ ػَمْرِء َوحِ 
 ُبدَّ َلُو َأْف َيُحوَزُه َقَدرُ 
 ُصْمَت ِبِو َواْلُجُدوُد ُتْيَتَصرُ 

                                                 
 عالـ الكتب الحديث /األردف  ََِٔ/ُط –ُّػ د/ عبد القادر الرباعي: زىير بف أبي سممى: الصكرة الفنية في شعره ص ّٓ 

  َدمشؽ   –دار عبلء الديف  –ـ ََِٓ/ُط – ٖٓػ محمد الخطيب : المجتمع العربي القديـ : العصر الجاىمي ص ّٔ
،مف غير ما يمصؽ المبلمة: مف غير شيء يقتضييا ، يا اربعػي: يػا ىػذه كفػى، الػدبر: اإلدبػار،  ِْْ -ِِْىير ص ػ شعر ز ّٕ

 َخٌكؿ: أعطى يحكزه: يجمعو، الجدكد: الحظكظ ، تيتصر: تكسر ، يقتني: يجمع ماالن ، العيمة: الفقر كالحاجة 
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 َيِعيُؿ َبْعَد اْلِغَنى َوَيْجَتِبرُ    َقْد َيْقَتِني اْلَمْرُء َبْعَد َعْيَمِتوِ 
 

إف شيكع العاذلة في الشعر الجاىمي ، إنما قد كاف صدل لطبيعة البيئة العربية التي تعمي مف شأف 
ك قمتو إلى سكء العبلقة بيف الرجؿ كالزكجة ، إلى حدٍّ يصؿ إلى الماؿ الذم كثيرنا ما أدل فقدانو ، أ

كمشتقاتيا كمرادفيا خمس  لـو( ، كذلؾ ما نممحو مف ىذا النص ، فقد كردت مادة ّٖمرحمة الطبلؽ )
مرات في األبيات الثبلثة األكلى ، مما يدؿ عمى شدة لكميا : كأنو اإلبر ، كليس لو مف داعو سكل 

قر كضياع الماؿ ، أما عند الشاعر الحكيـ ، فيك ال يرل فقداف الماؿ باألمر الداعي إحساس المرأة بالف
إلى مثؿ ىذا المكـ ، فالماؿ قد يقبؿ عمى اإلنساف كقد يدبر كىك حظ اإلنساف الذم قد يغتنى بعد فقر 

  َكعيمة ، كقد يفتقر بعد الغنى  
ذا كانت زكجة زىير قد عذلتو عمى المشيب مف ناحية ، ك   عمى الفقر مف ناحية أخرل ، فتف كا 

ف كاف عذليا إياه عمى المشيب قد بدا بصكرة  ابنو كعب قد عانى مف زكجتو األمريف كمييما ، كا 
 ( :ّٗأكضح مف سابقتيا ؛ كلذلؾ برزت شككاه منيا في غير مكضع مف قصائده مف ذلؾ قكلو )

ؿُ  ُِ  َأاَل َبَكَرْت ِعْرِسي َتُموـُ َوَتْعُذ
 رَْأِسي َتَبدََّؿ َلْوُنوُ َوَلمَّا رََأْت 

 َأَرنَّْت ِمَف الشَّْيِب اْلَعِجيِب الَِّذي رََأتْ 
 ِكاَلَنا َعَمْتُو َكْبَرٌة َفَكَأنََّما

 

 َوَ ْيُر الَِّذي َقاَلْت َأَعؼ  َوَأْجَمؿُ  
ؿُ   َبَياًضا َعِف المَّْوِف الَِّذي َكاَف َأوَّ
 َوَىْؿ َأِنْت ِمنِّي َوْيَب َ ْيِرِؾ َأْمَثؿُ 
ؿُ   َرَمْتُو ِسَياـٌ ِفي اْلَمَفاِرِؽ ُنصَّ

 

فالمرأة تمكمو كتعذلو عمى الشيب الذم بدا في رأسو الذم تبدؿ لكنو بعد السكاد حيث الشباب 
، كلـ يجد الشاعر مف جكاب يجيب بو الزكجة  كالنضارة إلى المكف األبيض الداؿ عمى الشيب كاليـر

ا، كمف ثمة فبل حاجة بيا الصارخة لرؤية مشيب زكجيا إال أف يذكرىا  بأف الشيب قد عبل رأسيا أيضن
لمكمو عمى الشيب، كىذا المـك عمى الشيب مف المرأة مع مشيبيا ىي نجده في فائيتو التي يبدؤىا 
بالتحسر عمى الشباب ، كأنو لكال كجكد أبنائو منيا ككبلـ الناس لفارقيا بسبب عذليا ؛ كألنيا قد 

 ( :َْأصابيا المشيب مثمو )
ْت َمَساِئُحَيا  َما َشر َىا َبْعَدَما اْبَيضَّ
 َلْواَل َبُنوَىا َوَقْوُؿ النَّاِس َما ُعِطَفتْ 

 

 اَل اْلُودَّ َأْعِرُفُو ِمْنَيا َواَل المََّطَفا 
 َعَمى اْلِعتَاِب َوَشر  اْلُودِّ َما ُعِطَفا

 

                                                 
  َ  َِٔػ د/ أحمد الحكفي : المرأة في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص ّٖ 

، عرسي: زكجتي ، أرنت: صػكتت، الركيػة: الغزيػرة ،متعػبس: شػديد العبػكس، حصػكر : بخيػؿ ، يتبسػؿ : ُْػ ديكاف كعب ص ّٗ
   َيتشجع  

 َ  ُّٖ -ُّٓكانظر : ىذا البحث ص  ٗٓػ ديكاف كعب ص َْ
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بو ، كأنيا إف صرمتو ، كيؤكد كعب سبب تغير زكجتو أـ شداد كتمنعيا عميو بالمشيب الذم أصا
 ( :ُْفسكؼ يصرميا في قكلو )

 َفَأْصَبْحُت َقْد َأْنَكْرُت ِمْنَيا َشَماِئالً 
 َوَما َذاَؾ َعْف َشْيٍء َأُكوُف اْجَتَرْمُتوُ 
 َفِ ْف َتْصِرِميِني َوْيَب َ ْيِرِؾ ُتْصَرِمي

 

 َفَما ِشْئَت ِمْف ُبْخٍؿ َوِمْف َمْنِع َناِئِمي 
 ا ِفي اْلَمَفاِصِؿ َشاِمِميِسَوى َأفَّ َشْيبً 

 َوُأوِذْنِت ِإيَذاَف اْلَخِميِط اْلُمزَاِيؿِ 
 

كىذه النصكص كغيرىا مف ديكاف كعب تؤكد عمى أف الشيب سبب مف أسباب تبـر المرأة بالمعيشة مع 
زكجيا ، كىك ما رأيناه عند أكس بف حجر كزىير بف أبي سممى ، عمى أننا نجد عند كعب ما يدؿ 

 ( :ِْلزكجة قد كانت تعذلو عمى كرمو ، كذلؾ قكلو )عمى أف ا

ـُ َمْف َلَحى  َأاَل َبَكَرْت ِعْرِسي ُتَواِئ
 َأِفي َجْنِب َبْكٍر َقطََّعْتِني َماَلَمةً 
 َأاَل اَل َتُموِمي َوْيَب َ ْيِرِؾ َعاِرًيا
ـُ َلْواَل َأْف ُأِسرَّ َنَداَمةً   َفُأْقِس
 َنَناَوِقيُؿ ِرَجاٍؿ اَل ُيَباُلوَف َشأْ 

 َلَقْد َسَكَنْت َبْيِني َوَبْيَنِؾ ِحْقَبةً 
 

 َوَأْقِرْب ِبَأْحاَلـِ النَِّساِء ِمَف الرََّدى 
 َلَعْمِري َلَقْد َكاَنْت َماَلَمُتَيا ِثَنى
 رََأى َثْوَبُو َيْوًما ِمَف الدَّْىِر َفاْكَتَسى
 َوُأْعِمَف ُأْخَرى ِإْف َترَاَخْت ِبِؾ النََّوى

 ْعٍب َما َأرَاَد َوَما اْرتََأىَ َوى َأْمُر كَ 
 ِبَأْطاَلِئَيا اْلِعيُف اْلُمَممََّعُة الشََّوى

 

ذكر أبك عميٍّ القالي في ذيؿ أمالٌيو قصة ىذه القصيدة  كخبلصتيا ما كاف مف إكراـ زىير زيد الخيؿ 
عمـ كعب عمى صنيعو بكلده بجير ، إذ أرسؿ إليو فرسنا لكعب ابنو كىي مف جياد خيؿ العرب ، كلما 

ا مف فرسو ،  بما كاف مف أبيو غضب ، فخيره زىير ػ كىك المكسر ػ أف يأخذ مف إبمو ما يراه عكضن
كلكف كعبنا كاف قد ثارت حميتو كقاؿ شعرنا يكقع بيف قكـ زيد الخيؿ كبني ممقط حمفاء كعب كقكمو ، 

قيره بيف العرب ، كحدث كرفض ىبة أبيو ، فبلمتو امرأتو الغطفانية عمى رفضو ىبة أبيو كتصغيره كتح
أف ضيفاننا نزلكا عمى كعب فأكرميـ بذبح ناقة مف إبؿ زكجتو ، كظف أنيا إنما تمكمو عمى ذلؾ ، كليس 

( كلذا أخذ كعب يحدثيا ىذا الحديث ، كأدار مقدمة قصيدتو حكؿ لـك زكجتو ّْعمى رفضو ىبة أبيو )
  َإياه عمى ذبح بكرىا ، كليس عمى كرمو 

في أبيات ىذه المقدمة ما يشير إلى بعض جكانب الحياة االجتماعية في زمف عمى أننا نجد  
القصيدة ، كأكليا : إكراـ الضيفاف بذبح النكؽ العزيزة عمى أىميا ، كثانييا : لكـ المرأة ػ كما أحس بو 

                                                 
  َ: المفارؽ  ، اجترمتو : أذنبتو ، شاممي : غطاني ، تصرميني : تيجريني ، المزايؿ  ٕٔػ السابؽ ص ُْ 

، تكائـ : تكافؽ ، لحى : الـ كعذؿ ، بكر : الفتيُّ مف اإلبؿ ، ًثنى : أم المتو مرة بعد مرة ، سػكنت :  ٔٗ – ٓٗػ السابؽ ص ِْ
  َرتعت ، أطبلئيا : صغارىا كالمفرد طبل ، العيف : البقر الكحشي كالمفرد عيناء ، الشكل : القكائـ  

  َ  ِْ – ِّ/ ّالي كالنكادر ػ سابؽ ػ ػ أبك عمي القالي : ذيؿ األمّْ
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مف  كعب ػ كىك المكـ عمى ذبح الناقة الخاصة بيا ، كثالثيا : إحساس الرجؿ / الشاعر بما يجمبو الكـر
 حسف ذكر لصاحبو فيك يقكؿ لزكجتو :

 َأاَل اَل َتُموِمي َوْيَب َ ْيِرِؾ َعاِرًيا
 

 رََأى َثْوَبُو َيْوًما ِمَف الدَّْىِر َفاْكَتَسى 
 

كالراجح فيو أنو ييحٌدث عف نفسو بأنو كاف يفتقر إلى ثكب الكـر ، فمما فعؿ ذلؾ كذبح الناقة لمضيفاف ، 
الذم يفتقده كىك ثكب الكـر ، كرابعيا : كجكد الكاشيف الذيف يحاكلكف  فكأنما اكتسى مف ىذا الثكب

  َالكقيعة بيف كعب كزكجتو ، كقيؿ رجاؿ ال يبالكف شأننا : غكل أمر كعب  
كأما الحطيئة ، فقد كاف لممرأة نصيب كافر في شعره ، كيبدك أنو قد كاف عمى عبلقة سيئة بيا  

 ( :ْْة كىي تعذلو عمى ىبلؾ مالو فيقكؿ )أمِّا كزكجة ، مف ذلؾ حديثو عف أمام
 َأاَل َىبَّْت ُأَماَمُة َبْعَد َىْدءٍ 
 ُتَعاِتُب َأْف رََأْتِني َساَؼ َماِلي
 َوَقنََّعِني اْلَقِتيُر ِخَماَر َشْيبٍ 
 َفُقْمُت َلَيا ُأَماَمُة َلْيَس َىَذا

 

ـِ    ُتَعاِتُبِني َوَتْجَبُيِني ِبُظْم
َباَء َورَ   ثَّ ِجْسِميَوَطاَوْعُت الصَّ

 َوَودََّعِني الشََّباُب َوَرؽَّ َعْظِمي
 ِعتَاَبِؾ َبْعَدَما َأْجَمْمِت َلْحِمي

 

فالسياؽ ىنا سياؽ عذؿ المرأة كلكميا الحطيئة عمى ىبلؾ مالو ، كعمى مشيبو كذلؾ ، كىك 
يد أنو جمع ىنا يتابع الشعراء الثبلثة السابقيف في تحديد سياؽ العذؿ كىك الشيب كفقداف الماؿ ، ب

بينيما في ىذا النص ، كما ػو استخدـ كممة العتاب المسندة إلى أمامة ، كلـ يستخدميا الشعراء الثبلثة 
ف كانت جميعيا مترادفة مف جانب العذؿ ، فتف  نما استخدمكا المكـ كالمبلمة كالمبلحاة ، كا  السابقكف ، كا 

كبلـ كغيره ، فكأف ما تقكلو المرأة يصعب عمى المعاتبة تستدعي داللة التغير كالجفكة ك الصعكبة مف ال
ا إلى معنى " المكجدة ، تقكؿ : عتبت عمى فبلف عتبنا كمعتبة  الرجؿ تحممو ، كما تشير المعاتبة أيضن

( كىي الدالالت التي ال نجدىا في المكاد المرادفة لمدالة المغكية عتب ، ككؿ ْٓأٍم كجدت عميو " )
طيئة مف األذل بسبب عتاب أمامة لو ؛ كلذلؾ راح يستنكر عمييا دالالتيا تشير إلى ما لحؽ الح

عتابيا بعدما رٌث جسمو كرٌؽ عظمو ، كقد أخذت جممتو التي تشير كنائيِّا إلى تسببيا في إىزالو 
  َكذىاب قكتو كمشيبو 

 

كيبدك أف زكجتو قد اعتادت المـك كالعذؿ لو عمى سكء حالو كفقره ، كذاؾ ما أشار إليو في 
 ( :ْٔو إلى عمر بف الخطاب رضي ا عنو )حديث

 

                                                 
، سػػاؼ : ىمػػؾ ، الصػػباء بفػػتح الصػػاد ىػػك الصػػبا بكسػػرىا ، قنعنػػي : ألبسػػني ، القتيػػر :  ُْٕ - ُّٕػػػ ديػػكاف الحطيئػػة ص ْْ 

  َالشيب ،  أجممًت : أخذًت   
  َمادة عتب    ِِٔ -ِِٓ/ْػ ابف فارس : معجـ مقاييس المغة ػ سابؽ ػ ْٓ
  َ، أشكني : أعني عمى شككام  ِٕٕة ص ػ ديكاف الحطيئْٔ
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َيةً   َأْشُكو ِإَلْيَؾ َفَأْشِكِني ُذرِّ
 

ـْ اَل َتْشَبعُ    اَل َيْشَبُعوَف َوُأم ُي
 

ذا كانت الزكجة قد اتخذت جانب المكـ كالعتاب لزكجيا عمى ىبلؾ الماؿ كالشيب ، فتنو لـ  كا 
ػ الذم ىجا بو أمو في مكضعيف مف شعره ، يقكؿ  يرد ىجاءىا ذلؾ اليجاء المقذع ػ رغـ إغضابيا إياه

 ( : ْٕفي أكليما )
 

ْي َفاْجِمِسي ِمنَّا َبِعيًدا  َتَنحَّ
 َأِ ْرَبااَل ِإَذا اْسُتوِدْعِت ِسر ا
ـْ ُأوِضْم َلِؾ اْلَبْغَضاَء ِمنِّي  أََل
 َحَياُتِؾ َما َعِمْمُت َحَياُة َسْوءٍ 

 

 َأرَاَح اهلُل ِمْنِؾ اْلَعاَلِميَنا 
 َكاُنوًنا َعَمى اْلُمَتَحدِِّثيَناوَ 

 َوَلِكْف اَل ِإَخاُلِؾ َتْعِقِميَنا
اِلِحيَنا  َوَمْوُتِؾ َقْد َيُسر  الصَّ

 

فالشاعر كقد لبس ثكب العقكؽ يأمر أمو مستخفِّا باالبتعاد عف مجمسو ، كيدعك عمييا بالمكت : أراح 
ا مف أسباب ىجائو لي ا ، مف ذلؾ عدـ احتفاظيا باألسرار ، فيي ا منؾ العالميف ، ثـ يبيف بعضن

كالغرباؿ ال يحتفظ بالماء ، كىي كالكانكف ، كمادتو المغكية تستدعي معاني الثقؿ ، فيي ثقيمة عمى 
( كما ْٖ" ) أثقؿ مف الكانوفالمتحدثيف الذيف يسارعكف بتخفاء حديثيـ ؛ لئبل تعرفو ، كفي المثؿ " 

كالمراد بو كانكف النار ؛ ألنو يؤذم ، فيي في نظره مؤذية كما  تستدعي المادة األصمية كىي الكانكف
تستدعي داللة الكانكف عند الركـ كىي الشتاء يحتاج فيو إلى النفقة ما ال يحتاج إلييا في الصيؼ فيك 

( ، كمف خبلؿ ىذا اليجاء نممح أثر البيئة االجتماعية في تخير األلفاظ مثؿ ْٗثقيؿ مف ىذه الناحية )
كالكانكف ، كما نممح أثر الكشاية في إخفاء الحديث عف الكاشي المعمكـ بالكشاية  كنممح في الغرباؿ 

ف كانت الدالالت التي  دعائو عمييا أف المقطعة قد قيمت في صدر اإلسبلـ كليس في الجاىمية ، كا 
 ( :َٓيما )كيقكؿ في ثاني َضمتيا أبياتيا دالالت جاىمية ، بيد أف ذلؾ ديف الحطيئة الذم اتييـ فيو 

 َجزَاِؾ اهلُل َشر ا ِمْف َعُجوٍز 
ْسِت َأْمَر َبِنيِؾ َحتَّى  َفَقْد ُسوِّ
ـْ ُيْبِؽ َشْيًئا  ِلَساُنِؾ ِمْبَرٌد َل
ْف ُتْخَمْي َوَأْمِرِؾ اَل َتُصوِني  َواِ 

 

 َوَلقَّاِؾ اْلُعُقوَؽ ِمَف اْلَبِنيفِ  
ـُ َأَدؽَّ ِمَف الطَِّحيفِ   َتَرْكِتِي

 َجاِذَبٍة َدِىيفِ  َوَدر ِؾ َدر  
 ِبُمْشَتد  ُقَواُه َواَل َمِتيفِ 

 

ذا كاف الحطيئة قد دعا عمى أمو في النص السابؽ بالمكت ، فتنو ىنا يدعك عمييا بالشر  كا 
المطمؽ كالعقكؽ مف أبنائيا الذم قد يككف نادرنا في العصر الجاىمي ، كأما أنو مف الحطيئة كالمرجح 

                                                 
  َ  ََُػ ديكاف الحطيئة  ص ْٕ 

   َ  َِٖ/ ُػ الميداني : مجمع األمثاؿ ػ سابؽ ػ ْٖ
  َ  َِٗ/ ُػ السابؽ ْٗ
  َ  َُُػ ديكاف الحطيئة ص َٓ



 

416 

؛ فمعؿ السبب في عقكقو ألمو أف يككف راجعنا إلى عقدة نفسية ىي " أنو أنو قد كاف في صدر اإلسبلـ 
( كىذا الدعاء عمييا بعقكؽ أبنائيا يؤكد ما أشيع عنو ُٓمجيكؿ النسب ال يعرؼ أباه معرفة يقيف " )

ف مف قمة تدينو ، أك قمة اكتراثو بالتعاليـ الدينية التي تحث األبناء عمى البر باآلباء كاألميات، ثـ بيٌ 
الحطيئة أسباب دعائو عمييا ، كأكليا : أنيا ممكت أمر بنييا كتربيتيـ فأساءت التربية ففسدكا ، كثانييا: 
أف لسانيا كالمبرد لـ يبؽ شيئنا فبل خير فيو، كلبنيا قميؿ منقطع ، فمـ ينؿ منو أبناؤىا ما يقيـ أكدىـ، 

ذا فعم   َت ذلؾ ، فبل خير في فعميا كثالثيا: أنيا ال تستطيع أف تباشر أمرىا بنفسيا ، كا 
ا األثر اإلسبلمي في دعائو عمييا : جزاؾ ا شرِّا مف عجكز ، مع الدعاء بسكء  كيبدك أيضن
عبلقة أبنائيا بيا ، مع كصفيا بالحمؽ في البيت األخير ، كما نجد أثر البيئة البدكية في تشبيو درىا 

نممح األثر االجتماعي في نسبة تربية األبناء إلى األـ  أك لبنيا القميؿ بمبف الناقة القميؿ المنقطع ، كما
( كلذلؾ عٌير الحطيئة أمو في ىذا ِٓفالعرب كانكا يعيركف مف قصرت أمو في تربيتو كتسبو بذلؾ )

النص بسكء تربية أبنائيا ، كذلؾ بخبلؼ ما كجدناه عند زىير بف أبي سممى مف اعتراؼ الزكجة 
نجده عند كعب ، إذ بدا أف زكجتو العاذلة إياه عمى شيبتو لـ تكف  بحسف رعاية أبنائيا ، في حيف لـ

ترعى حؽ البنكة ، كتمادت في عذليا ، بينما كاف الرجؿ مقدرنا لمكانة األبناء في ديمكمة العبلقة 
  َاألسرية ، كمف ثمة اتخذىـ سببنا في عدـ قطيعة زكجتو العاذلة  

 

                                                 
  َدار نيضة مصر  – َُٖٗ/ّط – ُْٓػ د/ أحمد الحكفي : المرأة في الشعر الجاىمي ص ُٓ 

  َ  ُُِ ػ السابؽ صِٓ
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 المبحث الثالث : سٌاق الموت :

مبحث السابؽ عف مكقؼ العاذلة مف الشاعر ، حيث كانت العمة المستكنة كراء لقد كشؼ ال
العذؿ كاحدة مف ثبلث ىي : الشيب كالكـر كالخمر ، كثبلثتيا ترتبط بداللة الفقد ، إذ الشيب كمف يعني 

تي لدل العربي الجاىمي فقد مرحمة الشباب بكؿ ما تتسـ بو مف الحيكية كالنشاط كاإلقباؿ عمى الحياة ال
سكؼ تفتقد بسبب المشيب ، كمف ىذا المنطمؽ كانت لكحة العاذلة في القصيدة الجاىمية لكحة محكرية 
؛ ألنيا ترتبط بالشيب الذم يستدعي أرؽ العربي بالمصير كاإلحساس بالنياية كالفناء حيث المكت 

لحياة ، كمنذ أف الذم يمثؿ " الياجس األكبر لئلنساف العربي كلمشاعر خاصة منذ أف كعى كجكده في ا
( ؛ كلذلؾ كانت النظرة إلى المشيب مصحكبة بقمؽ ّٓأدرؾ أف ثمة نياية لمعمر كانقضاءن لمعيش " )

الشعراء ك " فزعيـ منو ككراىيتيـ لمقدمو ، فمنظره قذنل في العيف ، تعافو النفس ، كتعرض عنو 
اؿ كعب بف زىير في ىذا ( ، كقد قْٓاألنظار ، كىك ضيؼ غير مرغكب فيو يحؿ ال مرحبنا بو " )

 ( :ٓٓالمعنى )
 َباَف الشََّباُب َوَأْمَسى الشَّْيُب َقْد َأِزَفا
 َعاَد السََّواُد َبَياًضا ِفي َمَفاِرِقوِ 

 

 َواَل َأَرى ِلَشَباٍب َذاِىٍب َخَمَفا 
 اَل َمْرَحًبا َىا ِبَذا المَّْوِف الَِّذي َرِدَفا

 

نت المرأة عاذلة لزكجيا الكريـ عمى كرمو ظنِّا منيا أف كالكـر يؤدم إلى فقد الماؿ ؛ كلذلؾ كا
الكـر سكؼ يفني مالو ، كيتعرض بيتو لمفقر كالعكز ، كىي نظرة كانت معاكسة لنظرة الرجؿ الكريـ 
الذم كاف ينفؽ مالو ؛ ليكتسب صكرة مف صكر الخمكد ىي الخمكد المعنكم ، حيث ديمكمة الذكر ؛ 

 َكالبد مف شيء ييذكر بو كيخمد ذكره ألنو كاف يدرؾ حتمية المكت ، 
 

كالخمر ىي األخرل تؤدم إلى الفقد ، فقد العقؿ كغيبكبتو بالسكر ، بيد أنيا كانت غيبكبة 
محببة إلى نفس العربي ؛ ألنيا تمنحو المذة المطمقة المرتبطة بمتعة معاقرة الخمر ، كما تمنحو فرصة 

ذم ينغص التفكير عميو حياتو ، كيحرمو مف متع تناسي أك تجاىؿ ىذا الياجس المؤرؽ / المكت ال
الحياة كلذاتيا ؛ كمع ذلؾ لـ يكف العربي لينسى المصير المحتكـ الذم كعاه أكس بف حجر كىك يدعك 

 ( ٔٓعمى لميس ؛ ألنيا تمكمو عمى شرب الخمر )
 َقاَتَمَيا اهلُل َتْمَحاِني َوَقْد َعِمَمتْ 

 َلَيا َثَمًنا ِإْف َأْشَرِب اْلَخْمَر َأْو ُأْرزَأْ 
ْصاَلِحي   َأنِّي ِلَنْفِسَي ِإْفَساِدي َواِ 

 َفاَل َمَحاَلَة َيْوًما َأنَِّني َصاِحي

                                                 
  َاإلمارات  –مركز زايد لمتراث  -ـََُِ/ُط – ّْٔػ د/ عبد الغني أحمد زيتكني : اإلنساف في الشعر الجاىمي ص ّٓ 

  َالقاىرة  –ـ َُٖٗدار المعارؼ  – ْْػ د/ فاطمة محجكب : قضية الزمف في الشعر العربي : الشباب كالمشيب ص ْٓ
   َ  ٗٓػ ديكاف كعب ص ٓٓ
  َ، تمحاني : تمكمني ، محنية : منعطؼ الكادم ، سراة الثكر : ظيره   ُْص ػ ديكاف أكس ٔٓ
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 َواَل َمَحاَلَة ِمْف َقْبٍر ِبَمْحِنَيةٍ 
 

احِ   َوَكَفٍف َكَسرَاِة الثَّْوِر َوضَّ
 

يد / بمحنية إلى إف اإلحساس بحتمية المكت يؤكده البيت األخير حيث اإلشارة المجازية بالقبر البع
المكت ككذلؾ الكفف األبيض الذم يشبو ظير الثكر / سراة الثكر ، كيبدك أف ذكر القبر كالكفف ىنا مما 
تأثر فيو أكس بالييكد كالنصارل الذيف تأثر بيـ عرب الجاىمية في كثير مف طقكسيـ االجتماعية   فقد 

 ( :ٖٓؿ أكس في رثاء فضالة )( كقد قإٓكانكا يحممكف معيـ إلى القبكر قيضب الريحاف )
 اَل زَاَؿ ِمْسٌؾ َوَرْيَحاٌف َلُو َأَرجٌ 
 َيْسِقي َصَداَؾ َوُمْمَساُه َوُمْصَبَحوُ 

 

 َعَمى َصَداَؾ ِبَصاِفي المَّْوِف َسْمَساؿِ  
 ِرْفًيا َوَرْمُسَؾ َمْحُفوٌؼ ِبَأْظاَلؿِ 

 

ا )  ( :ٗٓكقاؿ في رثائو أيضن
 ِضرٌ اَل زَاَؿ َرْيَحاٌف َوَفْغٌو َنا

 

 َيْجِري َعَمْيَؾ ِبُمْسِبٍؿ َىطَّاؿِ  
 

كلعؿ ىذا األثر المسيحي في شعر أكس بف حجر ىك الذم دفعو ليؤكد بصكرة يقينية حتمية المكت 
 ( :َٔالذم ال يرده أك يمنعو مانع ، كذلؾ في قكلو )

 َوَلْو ُكْنُت ِفي َرْيَماَف َتْحُرُس َباَبوُ 
َتْتِني َحْيُث ُكْنتُ   َمِنيَِّتي ِإَذْف أَل

 

 َأرَاِجيُؿ ُأْحُبوٍش َوَأْ َضُؼ ءِلؼُ  
 َيُخب  ِبَيا َىاٍد إِلْثِرَي َقاِئؼُ 

 

كلف يككف ىذا المانع مف تحقؽ المنية ذلؾ الحصف ذك الباب الكاحد/ ريماف، كال جماعة الرجاؿ 
الكمب كميا األشداء الذيف يحرسكنو مع ذلؾ الكمب المسترخي األذنيف، كالحصف كالحراس األشداء ك 

مف آثار السياؽ االجتماعي لمنص، فالحصف بحراسو بالكمب الكاقؼ أمامو مف الشيرة لمعرب بحيث 
ا لشدة التحٌصف، كلكنو تحصف ىشّّ أماـ قكة المنية كسمطانيا القاىر     َييتخذ نمكذجن

 

ذا كاف أكس قد أقر بحتمية المكت ، فتف ذلؾ اإلقرار ال يغض مف اعترافو بالفرار   مف كا 
 ( :ُٔالمعركة التي أحٌس فييا باليزيمة كاليمكة ؛ ألف لو دافعنا آخر في قكلو )

ـ  اْلُحَصْيِف ِخزَاَيةً   َأَجاِعَمٌة ُأ
 َوَرْىَط َبِني َعْمٍرو َوَعْمَرو ْبَف َعاِمرٍ 

 

 َعَميَّ ِفرَاِري َأْف َلِقيُت َبِني َعْبسِ  
ـُ َنْفِسي  َوَتْيًما َفَجاَشْت ِمْف ِلَقاِئِي

 

                                                 
المؤسسػػة  – ّط – ِّٖ – ِِٖػػػ األب جػػرجس داكد داكد : أديػػاف العػػرب قبػػؿ اإلسػػبلـ ككجييػػا الحضػػارم كاالجتمػػاعي ص ٕٓ 

 َـ  ََِٓىػ/ُِْٓبيركت  –الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع 
  َ  َُٔػ ديكاف أكس ص ٖٓ
  َ  َُٖػ السابؽ ص ٗٓ
، ريمػػاف : حصػػف ذك بػػاب كاحػػد كمػػا كرد فػػي كتػػاب : معجػػـ مػػا اسػػتعجـ لمبكػػرم بتحقيػػؽ د/ جمػػاؿ طمبػػة  ْٕػػ ديػػكاف أكس ص َٔ
بيركت ، أراجيؿ : جمع مف الرجاؿ ، أحبػكش : األسػكد أك الجماعػة ، أغضػؼ :  –دار الكتب العممية  –ـ ُٖٗٗ/ُط – ِٕٕ/ِ

  َمف الديكاف  ٓٓيسرع ، قائؼ : متتبع ، كانظر في معنى البيتيف :البيت العاشر صمسترخي األذنيف ، يخب : 
  َ  ُٓػ ديكاف أكس ص ُٔ
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إف اليرب كالفرار مف المعركة مف القيـ السمبية التي تمقتيا الذات العربية المفعمة بالبطكلة ، 
بيد أف التعرض لممكت المحقؽ يعد منقصة عقمية ال تقؿ سمبية عف الفرار مف المعركة ، كلعؿ فرار 

نما ىك فرار مف " خمكد ا لعار إلى أمؿ أف أكس ىنا لـ يكف فرارنا مف المكت ؛ ألنو يدرؾ حتميتو ، كا 
تطف  شجاعتو المجرَّبة في معارؾ سابقة لذع ما قد يمحؽ بو مف عارو أبدمٍّ إف اقتصر األمر عمى 

( كقد عمؿ أكس مكقؼ فراره في ىذه المعركة بقكلو مف ىذه القصيدة ِٔذكر فراره في ىذه المعركة " )
 ( :ّٔعينيا )

 َوَلْيَس ُيَعاُب اْلَمْرُء ِمْف ُجْبِف َيْوِموِ 
 

 َوَقْد ُعِرَفْت ِمُنُو الشََّجاَعُة ِباأَلْمسِ  
 

كالتقابؿ بيف اليكـ كاألمس ىنا يشير إلى رغبة الشاعر في اإلفادة مف الزمف الماضي لتحقيؽ الخمكد 
الذم يمكف أف يتشكؿ في ضكء فكرة الفرار المحظية كالنصر المستقبمي المأمكؿ كالمبني عمى خبرات 

التقابؿ بيف اليكـ كاألمس باعتبارىما دالتيف مف دكاؿ الزمف فكرة العداكة  الماضي ، كما يستدعي ىذا
بيف اإلنساف الجاىمي كالزمف ذلؾ العدك الذم نفر منو العربي الجاىمي كمف مفرداتو كالشيب 
كالشيخكخة ػ عمى النحك الذم رأيناه في سياؽ العاذلة ػ كما تمؾ العداكة الكائنة في نفكس العرب إال 

ف أف " إحساسيـ بالزمف قد ارتبط بتحساسيـ بالمكت كالفناء ، كلقد كانت حياتيـ كبقاؤىـ بمثابة نابعة م
( بؿ تعدل األمر مجرد ْٔالممكف الكحيد في مكاجية الفناء كالمكت الذم يتيدد األحياء جميعيـ " )

قكة قاىرة تييمف  التداعي بيف الزمف كالمكت إلى ككنو سببنا في المكت كالفناء ، بؿ " ظيف أف الزماف
( كذاؾ ما نممحو في الخطاب االستعطافي الذم يتكجو بو زىير إلى ٓٔعمى الحياة كتيمؾ الناس " )

 ( :ٔٔالدىر في قكلو )
 َيا َدْىُر َقْد َأْكَثْرَت َفْجَعَتَنا
 َوَسَمْبَتَنا َما َلْسَت ُمْعِقَبوُ 

 

 ِبَسرَاِتَنا َوَقَرْعَت ِفي اْلَعْظـِ  
ـِ َيا َدْىُر َما   َأْنَصْفَت ِفي اْلُحْك

 

ككأف الدىر ىك القاضي كالجبلد في اآلف عينو ؛ كلذلؾ فقد ارتبط عند زىير بالخمكد ، في حيف يفنى 
 ( :ٕٔالناس كتفنى أمكاليـ )

 َبَدا ِلَي َأفَّ النَّاَس َتْفَنى ُنُفوُسُيـُ 
 

ـْ َواَل َأَرى الدَّْىَر َفاِنَيا   َوَأْمَواُلُي
 

                                                 
  َ  ُُٗػ د/ عبد الرزاؽ الدليمي : ىاجس الخمكد في الشعر العربي ػ سابؽ ػ ص ِٔ 

  َ  ِٓػ ديكاف أكس ص ّٔ
  َـ  ُٖٖٗ –مكتبة النيضة المصرية  – ٗاىمي ص ػ د/ حسني عبد الجميؿ يكسؼ : اإلنساف كالزماف في الشعر الجْٔ
  َـ  ُٖٔٗبغداد  –الثقافية  فدار الشؤك  – ُّػ د/ عبد اإللو الصائغ : الزمف عند الشعراء العرب قبؿ اإلسبلـ ص ٓٔ
   َ  ِْٕػ شعر زىير ص ٔٔ
   َ  ُٖٔػ السابؽ ص ٕٔ
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اء الناس كاألمكاؿ كخمكد الدىر / الزمف " ال يبقى أماـ الجاىمي سكل لحظات قصيرة كأماـ حقيقة فن
تمثؿ حاضره ، كىك ال يجد غير الفعؿ كسيمة يمؤل بو ىذا الحاضر ، كيتمخض عف ذلؾ نزكع نحك 

( كذلؾ عند المقبميف عمى الدنيا أك البلىيف ٖٔاإلغراؽ في المتعة الحسية أك المتعة المعنكية " )
بثيف ، أما عند شاعر حكيـ مثؿ زىير بف أبي سممى ، فتنو يدرؾ أف حاجات اإلنساف ال تنقضي ، العا

 ( :ٗٔكأنو ما داـ حيِّا فبلبد مف أف ييكل شيئنا يحتاج إليو حتى تحيف منيتو )
 َأرَاِني ِإَذا َما ِبت  ِبت  َعَمى َىًوى
 ِإَلى ُحْفَرٍة ُأْىَدى ِإَلْيَيا ُمِقيَمةٍ 

 

 ِإَذا َأْصَبْحُت َأْصَبْحُت َ اِدَيا َوَأنِّي 
 َيُحث  ِإَلْيَيا َساِئٌؽ ِمْف َورَاِئَيا

 

كالبيت الثاني يستدعي ذلؾ التكحد الفكرم ػ أك التناص الداللي ػ في النظرة إلى منية المرء كحتميتيا 
لذم يحث المنية بيف زىير كأكس ، فالحفرة المقيمة عند زىير تستدعي قبرنا بمحنية عند أكس، كالسائؽ ا

ف كاف ثـ تكافؽ أك تناص داللي بيف  عند زىير يستدعي: يخب بيا ىادو إلثرم قائؼ عند أكس، كا 
نظرتييما لحتمية مجيء المكت، فتف نظرة أكس قد كانت مصحكبة باألسى ؛ الرتباط المكت عنده بفقد 

و التفكير في المكت كالمصير المتع كالمذات كانقطاع اآلماؿ ؛ كلذلؾ فقد كاف يعاقر الخمر لعميا تنسي
كالمحتكـ ، كأما نظرة زىير لممكت ، فقد كانت نظرة الرجؿ الحكيـ الذم جاءت " حكمو نتاج تجاربو 
التي مرت بو كمر بيا ، فاستطاع أف يستخمص منيا العبرة كالعظة كالحكـ عمى األحداث حكمنا صادقنا 

( َٕيككف مف نظائره فيما يستقبؿ مف الزماف " ) يفسر الكاقع الذم كاف ، كيسترشد بو فيما يستقبؿ أك
 ( :ُٕ؛ كلذلؾ قاؿ زىير كقد بمغ الثمانيف مف العمر )

 َسِئْمُت َتَكاِليَؼ اْلَحَياِة َوَمْف َيِعْش 
 

ـِ    َثَماِنيَف َحْواًل ػ ال َأَبا َلَؾ ػ َيْسَأ
 

 ( :ِٕمنو كال ميرب )كمف ىذا المنطمؽ ، كلكؿ ما سبؽ قرر زىير أف كقكع المكت أمر ال محالة 
 َوَمْف َىاَب َأْسَباَب اْلَمِنيَِّة َيْمَقَيا

 

ـَ َأْسَباَب السََّماِء ِبُسمَّـِ    َوَلْو رَا
 

ف ابتغى سممنا في السماء لينجك منو ، كذلؾ ال يمكف ألحد أف يفمت مف  فالمكت ال يفمت منو أحد ، كا 
ف كاف لو مف الحرس الشيء الكثير كمف ال  ( :ّٕحصكف المنيعة ما يحكؿ دكنيا )المنية حتى كا 

 ِمَف اْلَمْوِت ِفي َأْحرَاِسِو َربَّ َماِردِ   َفَمْو َكاَف َحٌي َناِجًيا َلَوَجْدَتوُ 

                                                 
  َ  ُٔىمي ػ سابؽ ػ ص ػ د/ حسني عبد الجميؿ يكسؼ : اإلنساف كالزماف في الشعر الجأٖ 

  َ  ُٗٔ -ُٖٔػ شعر زىير ص ٗٔ
  َ  ُِٖػ د/ سعد إسماعيؿ شمبي : زىير بف أبي سممى : شاعر الحؽ كالخير كالجماؿ ػ سابؽ ػ ص َٕ
  َ  ِٓػ شعر زىير ص ُٕ
  َ  ِٕػ السابؽ ص ِٕ
  َ  ٕٖ،  ٓٓ/ِعجـ ، كمارد كالحضر حصناف معركفاف ، انظر : البكرم : معجـ ما است ِّٔػ السابؽ ص ّٕ
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ـْ َيْمَنْع ِمَف اْلَمْوِت َربَّوُ   َأِو اْلَحْضَر َل
ـْ َتَر َأفَّ النَّاَس َتْخُمُد َبْعَدُىـْ   أََل

 

 اِلدِ َوَقْد َكاَف َذا َماٍؿ َطِريٍؼ َوتَ 
ـْ َواْلَمْرُء َلْيَس ِبَخاِلدِ   َأَحاِديُثُي

 

كاألحراس أك جماعة الحراس، كالحصناف الحصيناف: مارد كالحضر ىنا يستدعياف ما قالو أكس مف 
  َقبؿ: ريماف، أراجيؿ أحبكش كأغضؼ آلؼ، فكؿ ىذه التحصنات ال تحكؿ دكف كقكع المنية 

تي طرقيا قبمو أكس كزىير حكؿ حتمية المكت كلـ يبعد كعب بف زىير عف ىذه الدالالت ال
كالقدر المحتكـ ، كمأساة الشاعر مع الزمف كجبركتو كبطشو ، فقد عانى كعب مفارقة الشباب كحمكؿ 
المشيب كعبر عف ذلؾ في مكاضع كثيرة مف شعره ، بؿ كانت في مقدمة أكثر مف قصيدة مف قصائده 

 ( : ْٕ، أك في ثناياىا ، مف ذلؾ قكلو )
 َت الشََّباَب َحِميٌؼ ال ُيزَاِيُمَناَليْ 

 

 َبْؿ َلْيَتُو اْرَتدَّ ِمْنُو َبْعُض َما َسَمَفا 
 

كألـ الشباب الذاىب اليمكف أف يعكد إلى صاحبو مرة أخرل ، فقد استخدـ كعب دالة التمني 
تمني ، كعدـ الدالة عمى استحالة المتمنَّى / ليت ، كأسندىا إلى الشباب لمداللة عمى أنو المقصكد بال

 ( :ٕٓعكدة الشباب مرتبطة بالدىر كسيطرتو المطمقة ، فيك الذم يفني الشباب )
ـَ َحَواِلُقوْ   َنَفى َشَعَر الرَّْأِس اْلَقِدي
 َوَأْفَنى َشَباِبي ُصْبُم َيْوـٍ َوَلْيَمةٍ 

 

 َواَلَح ِبَشْيٍب ِفي السََّواِد َمَفاِرُقوْ  
 َشاِرُقوْ َوَما الدَّْىُر ِإالَّ ُمْسُيُو َومَ 

 

ذا كاف" التشبث بالشباب يعكس صكرة مف صكر التمسؾ بالحياة ") ( فتف كعبنا يتعجب ٕٔكا 
مف الفتى المتمسؾ بالعيش؛ ألف القدر/المكت قادـ ال محالة ك ال يمنعو أك يحبسو خكؼ اإلنساف أك 

  ( :ٕٕبخمو)
ـُ َأنِّي َمَتى َيْأِتِني َقَدِري  َفَأْعَم

 َجٌب ِباْلَعْيِش ُمْغَتِبطٌ َبْيَنا اْلَفَتى ُمعْ 
 

 َفَمْيَس َيْحِبُسُو ُشٌم َواَل َشَفؽُ  
ـٌ َ ِمؽُ   ِإَذا اْلَفَتى ِلْمَمَناَيا ُمْسَم

 

كعدـ رد القدر / المكت عند كعب يستدعي ما سبؽ مف الداللة عينيا عند كؿ مف أكس 
خر مف قمة العقؿ كزىير ، عمى أف تعجب كعب مف الفتى المغتبط بالعيش ، إنما ىك تعجب الس

 ( :ٖٕكضعؼ التفكير المسيطر عمى الفتى دكف أف يفكر في ىذا القدر المحتكـ ، يقكؿ كعب )
 َلْو ُكْنَت َأْعَجُب ِمْف َشْيٍء أَلْعَجَبِني
 َيْسَعى اْلَفَتى أُلُموٍر َلْيَس ُمْدِرَكَيا

 َمْخُبوٌء َلُو اْلَقَدرُ  َسْعُي اْلَفَتى َوْىوَ  
ـ  ُمْنَتِشرُ   َوالنَّْفُس َواِحَدٌة َواْلَي

                                                 
 َ  ٗٓػ ديكاف كعب ص ْٕ 

  َ  ُِٗػ السابؽ ص ٕٓ
  َ  ُُُػ د/ حسني عبد الجميؿ يكسؼ : اإلنساف كالزماف في الشعر الجاىمي ػ سابؽ ػ ص ٕٔ
   َ، شفؽ : خكؼ ، غمؽ : مستحؽ   ُٓٓػ ديكاف كعب ص ٕٕ
 ِّ/ُيث لمزمخشرم ػ سابؽ ػ ، كاألثر ىك األجؿ ، انظر الفائؽ في غريب الحد ُٕٓػ السابؽ ص ٖٕ
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 َواْلَمْرُء َما َعاَش َمْمُدوٌد َلُو َأَمؿٌ 
 

 اَل َتْنَتِيي اْلَعْيُف َحتَّى َيْنَتِيي اأَلَثرُ 
 

كيمتقي كعب في البيت األخير ىنا مع أبيو زىير في الداللة عمى أف حاجات اإلنساف ال تنتيي 
ما عاش ممدكد لو أمؿ عند كعب ، كامتداد  : أراني إذا ما بت بت عمى ىكل ، عند زىير ، كالمرء

 ( :ٕٗاآلماؿ ، كتعدد الحاجات ال ينتيي أبدنا حتى تنزؿ بالمرء منيتو )
ـْ َيْمَؽ َعْيًشا ِبِنْعَمةٍ   َكَأفَّ اْمَرًءا َل

 

 ِإَذا َنَزَلْت ِباْلَمْرِء َقاِصَمُة الظَّْيرِ  
 

كأنو لـ يتمذذ بأية نعمة في حياتو كقاصمة الظير ىي المنية ، فالمرء إذا أتتو منيتو أحس 
كيبدك أثر الثقافة اإلسبلمية عند كعب في استخدامو كممة القدر الرتباطيا بالقضاء ، كالمراد بو عند 
كعب قضاء ا عميو بالمكت ، ككذلؾ تبدك الثقافة اإلسبلمية في طكؿ األمؿ كامتداده كعدـ انتيائو ، 

ا منو ، كخط فقد كرد في الحديث " خٌط النبي صمى ا  عميو كسمـ مربعنا ، كخٌط خطِّا في الكسط خارجن
خططنا صغارنا إلى ىذا الذم في الكسط مف جانبو الذم في الكسط ، كقاؿ : ىذا اإلنساف كىذا أجمو 
محيط بو ػ أك قد أحاط بو ػ كىذا الذم ىك خارج أممو ، كىذه الخطط الصغار األعراض ، فتف أخطأه 

( كال شؾ أف ككف الخط المحيط باإلنساف في الحديث ىك أجمو ، كالخط الخارج َٖىذا نيشو ىذا " )
  َىك أممو ، فتف الخط المحيط / األجؿ أقرب مف الخط الخارج كىك األمؿ 

ذا كانت تجربة المكت عند الشعراء غالبنا تجربة غيرية ؛ لتعمقيا بالغير ممف يقكـ الشاعر  كا 
حياء عامة ، فتنيا ليست بالذاتية ؛ ألف الشاعر المتحدث عف برثائيـ خاصة ، كبأحكاؿ الحياة كاأل

المكت لـ يعايشو ، أك لـ تصبو المنية حتى يكشؼ عف عكاطفو كمشاعره إزاءىا ، كمف ثمة فقد جاءت 
األشعار المعبرة عف المكت مخاض تجربة حياتية عاشيا الشاعر ، يقكؿ كعب كقد جرد مف نفسو 

 ( : ُٖإنساننا آخر يخاطبو )
 ِإْف ُيْدِرْكَؾ َمْوٌت َأْو َمِشيبٌ 
 َتَمبَّْثَنا َوَفرَّْطَنا ِرَجاالً 
فَّ َسِبيَمَنا َلَسِبيُؿ َقْوـٍ   َواِ 
ـ    َفاَل َتْسَأْؿ َسَتْثَكُؿ ُكؿ  ُأ

 

ـٌ َوَشاُبوا   َفَقْبَمَؾ َماَت َأْقَوا
ـُ ُدُعوا َأَجاُبوا َذا اأَلَنا  ُدُعوا َواِ 

ـُ   َوَ اُبواَشِيْدَنا اأَلْمَر َبْعَدُى
 ِإَذا َما ِإْخَوٌة َكُثُروا َوَطاُبوا

 

إنيػػا الخبػػرة الحياتيػػة التػػي دفعػػت الشػػاعر ليقػػؼ مكقػػؼ الحكػػيـ المجػػرب لؤلمػػكر كالخبيػػر بيػػا ؛ ليحػػدث 
نفسو الكثيرة البكاء عمى فقداف الشباب ، بأف مجيء المػكت أكم المشػيب ، إنمػا ىػك سػنة ككنيػة أكػدتيا 

الناس قبمو قد أصابتيـ المنية ، كالكثيركف منيـ قد لحقيـ المشيب ، كتمبث  تجارب الحياة ، فالكثير مف
                                                 

  َ  ُٖٖػ ديكاف كعب ص ٕٗ 
  َ  ُُ/ُّػ ابف حجر العسقبلني : فتح البارم بشرح صحيح البخارم ػ سابؽ ػ َٖ
  َ، في البيت األكؿ خـر كىك حذؼ األكؿ المتحرؾ مف مفاعمتف في بحر الكافر   ُٖٕػ ديكاف كعب ص ُٖ
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المرء في الحياة يجعمو يقدـ الرجاؿ كغيرىـ لممكت إذ دعاىـ فمـ ينكركه بؿ أجابكا دعكتو ، كسبيؿ كعب 
، كمحدَّثو كسبيؿ ىؤالء الرجاؿ ، سكؼ يدعكىـ المكت فيمبكف دعكتو ك ال يرفضكنيا أك يتأخركف عنيا 

ـْ اَل َيْسػتَْأِخُروَف  كقد عبر القرآف الكػريـ عػف فػي قػكؿ ا عػز كجػؿ :  ػٍة َأَجػٌؿ َفػِ َذا َجػاء َأَجُمُيػ َوِلُكػؿِّ ُأمَّ
  َ( فعدـ تأخير األجؿ أك تقديمو يشير إلى سرعة إجابة داعي المنية ِٖ)  َساَعًة َواَل َيْسَتْقِدُموفَ 

 

ياتو ، فتننا ال نكاد نعثر عمى ذكر لممكت عنده أك كرغـ طكؿ عمر الحطيئة ، ككثرة تجارب ح 
ف اختمفػػت  حػػديث مػػؤلـ عػػف الشػػيب كػػذلؾ الػػذم رأينػػاه عنػػد كػػؿٍّ مػػف : أكس كزىيػػر ككعػػب بػػف زىيػػر ، كا 
نظرة كؿ منيـ إلى المكت كالشيب ، فقد كردت عند الحطيئة أبيات تحػدث فييػا عػف لػـك زكجتػو كعػذليا 

ربمػػا كانػػت القمػػة الكاضػػحة لحػػديث الشػػيب كالمػػكت عنػػد الحطيئػػة ( ، ك ّٖإيػػاه عمػػى شػػيبو كىػػبلؾ مالػػو )
راجعة لطبيعة حياتو التي اتسمت بالبحث عف الماؿ لكفالػة أسػرتو ، كالتفكيػر فػي الشػيب أك المػكت مػف 

  َشأنو أف يقعده عف ىذا اليـ الشاغؿ 
 

ث فييػا عػف عمى أننا نجػد لػو أربعػة أبيػات قاليػا مػف قصػيدتو فػي مػدح بنػي أنػؼ الناقػة ، يتحػد 
 (  : ْٖالمكت كذىاب الشباب ، يقكؿ )

 َلَعْمػػػػػُرَؾ َمػػػػػا رََأْيػػػػػُت اْلَمػػػػػْرَء َتْبَقػػػػػى
 َعَمػػػػػػى َرْيػػػػػػِب اْلَمُنػػػػػػوِف َتَداَوَلْتػػػػػػوُ 
 ِإَذا َذَىػػػػػَب الشَّػػػػػَباُب َفَبػػػػػاَف ِمْنػػػػػوُ 
 َيُصػػػػػب  ِإَلػػػػػى اْلَحَيػػػػػاِة َوَيْشػػػػػَتِييَيا

 

ْف َطػػػػػػػػػػاَؿ اْلَبَقػػػػػػػػػػاءُ    َطِريَقتُػػػػػػػػػػُو َواِ 
 َلػػػػػػػػػْيَس َلػػػػػػػػػُو َفَنػػػػػػػػػاءُ َفَأْفَنْتػػػػػػػػػُو وَ 

 َفَمػػػػْيَس ِلَمػػػػا َمَضػػػػى ِمْنػػػػُو ِلَقػػػػاءُ 
 َوِفػػػػي ُطػػػػػوِؿ اْلَحَيػػػػاِة َلػػػػػُو َعَنػػػػػاءُ 

 

كمما يؤكد أف قمة ذكر الحطيئة لممكت كالمشيب في شعره أف ىذه األبيات األربعة قد جػاءت فػي سػياؽ 
تكظيؼ مػا يممكػكف مػف  قصيدة المديح كداللتيا بعيدة عف مثؿ ىذا السياؽ الذم ينحك فيو الشعراء نحك

قػػدرات فنيػػة كدالليػػة لتأكيػػد قيمػػة الممػػدكح كخصػػائمو الطيبػػة التػػي بمثميػػا يمتػػدح ، كلػػذلؾ يبػػدك أف القسػػـ 
الػػذم بػػدأ بػػو األبيػػات كالمقسػػـ عميػػو قػػد جػػاء نتيجػػة التجػػارب الحياتيػػة التػػي مػػر بيػػا عمػػى مػػدار حياتػػو 

المػػرء كعػػدـ خمػػكده ميمػػا طػػاؿ عمػػره ؛ ألف  الطكيمػػة ، فجػػاء بداللػػة ىػػذه األبيػػات التػػي تػػدكر حػػكؿ فنػػاء
المنايػا تفنيػو كىػي الخالػدة التػػي ال تفنػى ، كذىػاب الشػباب مػف المػػرء يعنػي عػدـ عكدتػو ، كصػبكة المػػرء 
إلى الحياة كتشيييا ليس مػف شػيـ العقػبلء ، بػؿ إف طػكؿ الحيػاة يمثػؿ العنػاء الطكيػؿ لصػاحبو ؛ كلػذلؾ 

  َ( ٖٓبثقؿ الشيخكخة )يبدك أنو قاؿ ىذه األبيات عندما أحس 
                                                 

  َ  ّْػ سكرة األعراؼ اآلية رقـ ِٖ 
  َ  َُْظر المبحث السابؽ مف ىذا الفصؿ ص ػ انّٖ
  َ  ِٗ -ُٗػ ديكاف الحطيئة ص ْٖ
   َمكتبة نيضة مصر   –ـ ُِٔٗىػ/ُِّٖ/ُط – ُٕٔػ د/ دركيش الجندم : الحطيئة البدكم المحترؼ ص ٖٓ
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ذا كاف الحطيئة قد قرر في ىذه األبيات أف ما يمضي ال يمكف أف يعكد ، كأف المرء البد أف   كا 
يفنى ميما طاؿ عمره ، كطكؿ العمر عناء لصاحبو ، فتف ىذه األبيات ال تػدؿ عمػى تػأثر بيػذا التحػكؿ 

ي كردت فييػػا كىػػي سػػياؽ المػػدح ، الػػذم يصػػيب المخمكقػػات ، فضػػبل عػػف منافرتيػػا لسػػياؽ القصػػيدة التػػ
ا ال تحمؿ أية فمسفة لممكت كال لمصراع مع الزمف ، مع أف سياؽ الرثاء أحكج  كمع ذلؾ فتف مراثيو أيضن
إلى ىذه الدالالت مف غيره مف السياقات ، بؿ إف رثاءه " بعيد غالبنا عف حرارة الرثاء إذ لػـ تكػف تربطػو 

العميؽ لفقدىـ ، كالمكعة الحٌرل لمكتيـ  كمف ىنا غمب عمى  بمف يرثييـ عكاطؼ قكية تدعك إلى الحزف
  َ( ٖٔرثائو المديح " )

نمػا عميػػو ىػػك   كلػـ يكػػف ضػعؼ العاطفػػة كخفػكت المكعػػة كقفنػا عمػػى مػف يقػػكـ برثػائيـ كحػػدىـ ، كا 
 ( : ٕٖعندما مًرض مرض المكت كحانت منيتو تكجو إلى ابنيف لو بيذه األبيات الثبلثة قائبلن )

 َوزَاِنػػػػػػي ُمْشػػػػػػَتد ا ِرَقاُبُيَمػػػػػػاَقػػػػػػْد َوزْ 
ػػَؿ اْلَمػػْوُت َواأَلْقػػَداُر ُبوَسػػُكَما  َقػػْد َعجَّ
 َوَدلَِّيػػػػػػػاِني ِفػػػػػػػي َ ْبػػػػػػػرَاَء ُمْظِمَمػػػػػػػةٍ 

 

 َدبَّػػػػػا ُرَوْيػػػػػًدا أَلْدَنػػػػػى َمػػػػػا َيِكيػػػػػَدافِ  
 َفاْسػػَتْغِنَيا ُبػػوَس ِإنِّػػي َعْنُكَمػػا َ ػػاِني
 َكَمػػػػػػػا ُيػػػػػػػَدلَّى َداَلٌة َبػػػػػػػْيَف َأْشػػػػػػػَطافِ 

 

يات الثبلثة تدكر حكؿ تكجو الحطيئة إلى كلديو كقػد حانػت منيتػو أف يحركػاه حركػة بطيئػة ؛ رعايػة فاألب
لحالتػػو مػػف الضػػػعؼ كاليػػزاؿ كالمػػرض ، كيبػػػدك أف عبلقتػػو بيمػػا لػػػـ تكػػف العبلقػػة الطبيعيػػػة بػػيف اآلبػػػاء 

عميػو شػرىما  كاألبناء ؛ ألنو لـ يكف يتحسر عمى منيتو المشرفة بقدر ما يتحسر عمى أف مكتو قد عجػؿ
ػػػا لكمػػػا ، كمػػػا يطمػػػب منيمػػػا  ، بػػػؿ كيػػػدعك عمييمػػػا بقكلػػػو فػػػي عجػػػز البيػػػت الثػػػاني : بػػػكس كالمػػػراد بؤسن
االستغناء عنيما ؛ ألنو في غننػى عنيمػا ، ثػـ يطمػب إلييمػا أف يػدلياه فػي القبػر المظمػـ / غبػراء مظممػة 

  َكما تيدٌلى الحصاة بيف الحباؿ 
 تتضػمف أيػة داللػة عمػى الجػزع كاليمػع مػف المػكت الكاقػع بػو فمف الكاضح أف األبيات الثبلثػة ال 

كمػػا لػػـ تتضػػمف أيػػة داللػػة عمػػى النػػدـ لفػػراؽ األبنػػاء ، أك لمفارقػػة الػػدنيا كمػػا ىػػك متكقػػع ممػػف تكػػكف ىػػذه 
حالتو ، كلعؿ ذلؾ كمػو مػا حػدا بالباحػث إلػى القػكؿ بػأف الحطيئػة لػـ يكػف يقػيـ لممػكت فػي حياتػو ذكػرنا ، 

ف جاء في البعض ػا ، كلػـ يكػف بػاألمر ذم البػاؿ  كا  القميؿ مف شعره ذكر لو ، فتف مجيئو قػد كػاف عرضن
   َالداؿ عمى األثر النفسي  

 

                                                 
  َ  ُُٕػ د/ دركيش الجندم : الحطيئة البدكم المحترؼ ػ السابؽ ػ ص ٖٔ 

، كزكزانػػي : حركػػاني ، بكسػػكما : بؤسػػكما كشػػقاءكما ، دليػػاني : أنزالنػػي ، غبػػراء : حفػػرة   ِّٗ – ِّٖػػػ ديػػكاف الحطيئػػة ص ٕٖ
  َكالمراد القبر ، أشطاف : حباؿ  
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 المبحث الرابع : سٌاق المعتقد الدٌنً :
 

البحث عف المعتقد الديني عند شعراء البحث األربعة يقتضي اإلشارة إلى الحالػة الدينيػة لمعػرب  
لبحػػث مػػف عنكانػػو ىنػػا : المعتقػػد الػػديني ىػػك مكقػػؼ العػػرب مػػف فكػػرة األلكىيػػة قبػػؿ اإلسػػبلـ ، كمػػا يريػػد ا

كعبلقتيا بالككف كالحياة ، كأثرىا في أفعاؿ العرب كأخبلقيـ كسمككياتيـ ، كالمؤرخكف يجمعػكف عمػى أف 
ؿ العرب في الجاىمية كانت تتكزعيـ ديانات ثبلثة ، أكليا الكثنية إذا عددناىا ديانػة ككانػت معظػـ القبائػ

العربية عمى ىذه الديانة التي تدكر حكؿ عبادة الكثف سكاء ما كاف طبيعيِّا كالحجارة المنحكتة ، أك كاف 
مصنكعنا مف األخشاب ، أك عبادة األنصاب ، أك مػا يقتػرب منيمػا ، كقػد كػاف العػرب يعبػدكنيا لتقػربيـ 

كديػة ككانػت منتشػػرة فػي بعػػض كالديانػػة الثانيػة ىػػي اليي َ( ٖٖإلػى ا زلفػى كذلػػؾ عمػى نحػػك مػا سػبؽ )
أرجػػاء الجزيػػرة العربيػػة حيػػث نػػزؿ الييػػكد الػػذيف " سػػكنكا مػػا بػػيف فمسػػطيف كيثػػرب، كفػػي الػػيمف كاليمامػػة 
كالعػػركض، ككػػاف تجػػار مػػنيـ يقيمػػكف فػػي مكػػة، كفػػي مكاضػػع أخػػرل مػػف جزيػػرة العػػرب؛ قصػػد االتجػػار 

قراض الماؿ ") اتخػذكا مػف الييكديػة ديانػة ، كمػا ( كقد نتج عف كجػكدىـ أف تيػكد بعػض العػرب ، ك ٖٗكا 
  َأثر الييكد في غيرىـ مف العرب ممف لـ يتيكدكا 

كأمػػا الديانػػػة الثالثػػػة ، فيػػي المسػػػيحية أك النصػػػرانية التػػي انتشػػػرت فػػػي بقػػاع كثيػػػرة مػػػف الجزيػػػرة  
ف بػػدأت أكؿ مػػا بػػدأت فػػي الشػػماؿ الغربػػي مػػف الجزيػػرة العربيػػة حيػػث بيػػت المقػػدس كدمشػػؽ  العربيػػة ، كا 

طاكية ، كمنيا جميعيا امتدت إلى بقاع كثيرة مػف الجزيػرة العربيػة ، كقػد داف بالنصػرانية أعػداد كبيػرة كأن
مػف العػػرب بفضػؿ المبشػػريف المسػيحييف الػػذيف انطمقػكا يبشػػركف بيػا كينشػػركنيا بعػد الحريػػة التػي مػػنحيـ 

  َ( َٗـ )ُّّإياىا المرسـك اإلمبراطكرم مف قسطنطيف الكبير في سنة 
جكد الييكدية كالمسيحية في الجزيرة العربية كاختبلطيا بالعرب كدخكؿ بعضيـ فييما ، ككاف لك  

ػا مػف ذلػؾ عنػد شػعراء الصػنعة  فػأكس  أف تركت ىاتاف الديانتاف أثرىمػا عمػى العػرب ، كقػد كجػدنا بعضن
 ( :ُٗيأخذ مف الييكدية المصباح في قكلو )

ـْ تَػػأَرْؽ َمِعػػي َصػػاِحي  ِإنِّػػي َأِرْقػػُت َوَلػػ
 ِنْمَت َعنِّػي َوَبػاَت اْلَبػْرُؽ ُيْسػِيُرِني َقدْ 

 

 ِلُمْسػػػػػػػَتِكؼ  ُبَعْيػػػػػػػػَد النَّػػػػػػػْوـِ َلػػػػػػػػوَّاحِ  
 َكَمػػػػا اْسَتَضػػػػاَء َيُيػػػػوِدٌي ِبِمْصػػػػَباحِ 

 

لقػػػد دفعػػػو ىػػػذا األرؽ إلػػػى اليقظػػػة القمقػػػة مػػػف ضػػػكء البػػػرؽ ، كحالتػػػو ىػػػذه شػػػبيية بحالػػػة الييػػػكدم الػػػذم 
د الييػكد يرمػز إلػى النػكر األزلػي فػي الييكػؿ المقػدس فػي يستضيء بالمصباح ، كيبدك أف المصػباح عنػ

                                                 
  َ  ّٕٓػ انظر الفصؿ الثالث مف ىذا الباب ص ٖٖ 

 َ  َِِػ األب جرجس داكد داكد : أدياف العرب قبؿ اإلسبلـ ككجييا الحضارم كاالجتماعي ػ سابؽ ػ ص ٖٗ
   َ  ّٖ – ّٕػ السابؽ ص َٗ
  َ  ُٓػ ديكاف أكس ص ُٗ
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ف كاف التشابو بيف حالة أكس كحالة الييكدم ىنا ال يستدعي مثؿ ىذه الداللة ، بيد  أكرشميـ القدس ، كا 
ا بينو كبيف المصػباح ، كمػف ىنػا ريمػز  ضافتو إليو تدؿ عمى أف ثمة تبلزمن أف ربط المصباح بالييكدم كا 

لػػي عنػػد الييػػكد ، كأف االستضػػاءة بالمصػػباح إنمػػا ىػػي عػػادة ييكديػػة لمسػػيا أكس مػػف بػػو إلػػى النػػكر األز 
مخالطتػػو الييػػكد ، أك مػػف مجػػاكرتيـ إيػػاه ، كربمػػا كانػػت الداللػػة المشػػتركة بػػيف طرفػػٍي الصػػكرة التشػػبييية 

أف ىنا ىي المبلزمة ، التي تشير إلى اقتراف السير كما يسػتدعيو مػف األرؽ بػالبرؽ مػبلـز ألكس مثممػا 
ككػػاف مػػف عػػادة نصػػارل الجاىميػػة فػػي احتفػػاالتيـ بعيػػد الفصػػح " يكقػػدكف  َالمصػػباح مػػبلـز لمييػػكدم  

ػػػػا قػػػػد عػػػػرؼ ىػػػػذه العػػػػادة ِٗالمشػػػػاعؿ كيضػػػػيئكف الكنػػػػائس بالقناديػػػػؿ كالمصػػػػابيح " ) ( ، كيبػػػػدك أف أكسن
 ( :ّٗالمسيحية ، فكظفيا في صكرة تشبييية لرمحو األصـ )

َـّ ُرَدْيِني ػػػػػػػػػا َكػػػػػػػػػَأفَّ   ُكُعوَبػػػػػػػػػو َأَصػػػػػػػػػ
 َعَمْيػػػػػػِو َكِمْصػػػػػػَباِح اْلَعِزيػػػػػػِز َيُشػػػػػػب وُ 

 

ػػػالَ   ػػػا ُمَنصَّ  َنػػػَوى اْلَقْسػػػِب َعرَّاًصػػػا ُمَزج 
 ِلِفْصػػػػػٍم َوَيْحُشػػػػػوُه الػػػػػذ َباَؿ اْلُمَفػػػػػتَّالَ 

 

فيذا الرمح الردينٌي المنسكب إلػى تمػؾ المػرأة مػف الصػبلبة حتػى كػأف عقػده / كعكبػو مصػنكعة مػف نػكل 
ا ػ يبلحػػظ حػػذؼ المسػػند إليػػو التمػػر اليػػابس الشػػدي د الصػػبلبة / القسػػب ، كىػػك يممػػع كػػأف عميػػو مصػػباحن

المؤخر بعد المسند المقدـ لداللػة المػذككر عمػى المحػذكؼ ػ يشػبو مصػباح الممػؾ / العزيػز الػذم يضػيئو 
  َ(  ْٗفي يـك عيد الفصح )

في شجر  كيأخذ الحطيئة مف المسيحية لفظة السجكد مشبينا صكرة بقر الكحش كىي تحفر 
 ( : ٓٗالرخامى التي نبتت في ديار ليمى بعد ظعينا كأىميا عنيا ، كتأكؿ البقر عركقيا في قكلو )

 ِبَيػػا اْلِعػػيُف َيْحِفػػْرَف الر َخػػاَمى َكَأنََّيػػا
 

ػػػاَلِة ُسػػػُجودُ    َنَصػػػاَرى َعَمػػػى ِحػػػيِف الصَّ
 

ة كالمسػػيحية ، كػػذلؾ ككػػؿ ىػػذه الشػػكاىد تؤكػػد عمػػى تػػأثر العػػرب فػػي الجاىميػػة بالعقائػػد الييكديػػ 
تأثرت بيا في فكرة اإللو كعظمتػو كتصػرفو فػي المكجػكدات جميعيػا ، صػحيح أف العػرب كػانكا يعتقػدكف 
في كجكد ا ، كاتخذكا مف تقػديس أصػناميـ كأكثػانيـ صػكرة بدائيػة لتقػديس ىػذا اإللػو ، بيػد أف ذلػؾ لػـ 

رل تمسػػػحت ، كثالثػػػة لػػػـ تػػػرض يكػػف عنػػػد العػػػرب جمػػػيعيـ ، فقػػػد كجػػػدت طكائػػػؼ عربيػػػة تيػػػكدت ، كأخػػػ
                                                 

  َ  ُّْػ األب جرجس داكد داكد : أدياف العرب قبؿ اإلسبلـ ػ سابؽ ػ ص ِٗ 
  َ  ْٖ – ّٖػ ديكاف أكس ص ّٗ
ف اختمػػؼْٗ  ػػػ ربمػػا كػػاف مػػف نافمػػة القػػكؿ ىنػػا أف يشػػير البحػػث إلػػى أف عيػػد الفصػػح مشػػترؾ عنػػد الييػػكد ككػػذلؾ عنػػد النصػػارل ، كا 

مػػف نيسػػاف كىػػك الشػػير السػػابع مػػف التقػػكيـ اليجػػرم ،  ُٓمكعػػده عنػػد كػػؿٍّ منيمػػا ، كىػػك يسػػمى عنػػد الييػػكد بعيػػد الفطيػػر كيكافػػؽ 
كمناسبتو مكافقة لذكرل خركج بني إسرائيؿ مف مصر ىربنا مف فرعكف ، كعند النصارل ىك العيد الرئيسي ، كيسمكنو عيػد القيامػة ، 

انظػػر فػػي ذلػػؾ المكسػػكعة  َمػػف أبريػؿ  ِٓمػػف مػػارس ك  ِِكلػكف ػ مػف بػػيف األمػػكات ، كيقػػع بػيف لػذكرل قيامػػة المسػػيح ػ كمػػا يق
  َـ  ُٕٖٗىػ / َُْٕدار نيضة لبناف  – ُِْٕ/ِالعربية الميسرة 

  َ  ِٖٔػ ديكاف الحطيئة ص ٓٗ
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بالييكدية كال بالمسيحية ، كأخذت تبحث عف ديانة أبي األنبياء إبراىيـ عميو السػبلـ ، كحاكلػت أف تعبػد 
ا عمى طريقة ديانتو عميو السبلـ ، كتمؾ الطائفة ىي ما عيرفت بالحنيفية نسبة إلى ديانة إبراىيـ عميو 

ذا كاف أكس لـ يكف مف بيف  مف اعتنقكا الييكدية أك المسيحية ، كما لـ يكف مف األحناؼ ، السبلـ ، كا 
فتنو قد كردت لديو مجمكعة مف األشعار التي تؤكد إيمانو بفكرة اإللو الخالؽ المتحكـ في كؿ شيء مف 

 (  :ٔٗذلؾ إنزالو المطر ، يقكؿ أكس )
ـْ َتَر َأفَّ اهلَل َأْنَزَؿ ُمْزَنةً   أََل

 

 ْلِكَناِس َتَقمَُّع َوُعْفُر الظَِّباِء ِفي ا 
 

فقد خصو ا بالمطر في غير حينو / الحر ، كىذا الذباب األزرؽ لـ يذىب كلـ يخؼ ، كىك يتككؿ 
 ( :ٕٗعمى ا كاثقنا مف كقايتو ممف يريد بو الشر كالمكركه  )

ـٌ َرَداَي َفِ نََّما  َفِ ْف َيْيَو َأْقَوا
 

 َيِقيِني اإِلَلُو َما َوَقى َوُأَصاِدُؼ  
 

كلػػذلؾ فيػػك يفخػػر بطاعتػػو لربػػو كالجػػزاء الػػذم نالػػو مػػف الطاعػػة ، كيػػذـ مػػف عصػػكا ربيػػـ ، كنػػالكا جػػزاء 
 ( :ٖٗمعصيتيـ في قكلو )

 َأَطْعَنػػػػػػػػا َربََّنػػػػػػػػا َوَعَصػػػػػػػػاُه َقػػػػػػػػْوـٌ 
 

ـَ َطاَعِتَنػػػػػػػا َوَذاقُػػػػػػػوا   َفػػػػػػػُذْقَنا َطْعػػػػػػػ
 

مػػا يشػػير إلػػى إيمانػػو بفكػػرة  كلعػػؿ فػػي التعبيػػر بتػػذكقيـ ثمػػف الطاعػػة ، كتػػذكؽ الميجػػكيف ثمػػف العصػػياف
كيعيٌرض ببني الحارث بف سدكس بف شيباف حينما اقتسػمكا معػزاه ، كيبػدك أنيػـ كػانكا  َالثكاب كالعقاب 

 (  :ٗٗيعمفكنيا مف ردمء العمؼ ، فقاؿ ليـ )
 َأاَل َتتَّقُػػػػػػػػػػػػػػوَف اهلَل ِإْذ َتْعِمُفوَنَيػػػػػػػػػػػػػػا

 

 َرِضػػيَ  النَّػػَوى َواْلُعػػضِّ َحػػْواًل ُمَجرََّمػػا 
 

االستفياـ المنفي الداؿ عمػى التػكبيد كالتعنيػؼ فيػو إشػارة إلػى تمػؾ الدرجػة مػف درجػات العبلقػة ك 
  َبيف العبد كالرب ، كىي درجة التقكل التي تعني المراقبة كالمحاسبة 

 

كألنو يعمـ أف الحمػؼ ال يكػكف إال بمػا ىػك معظػـ ، نػراه يقسػـ بػا لعمػرك بػف عمػرك بػف عػدس 
 ( :ََُفرس المعركؼ بسرعتو كصبلبتو / قرزؿ ، لكانت عاقبتو مشئكمة )أنو لكال كجكد ىذا ال

 َواهلِل َلػػػػػػػػػػػػػْواَل قُػػػػػػػػػػػػػْرُزٌؿ ِإْذ َنَجػػػػػػػػػػػػػا
 

 َلَكػػػػػػػػػاَف َمثْػػػػػػػػػَوى َخػػػػػػػػػدَِّؾ اأَلْخَرَمػػػػػػػػػا 
 

كالقسـ با ىنا تأكيد لممقسـ عميو ، فمكال ىػذا الفػرس الػذم نجػا بصػاحبو ، لقتػؿ ىػذا الصػاحب 
   َكقطع رأسو عمى أخـر كتفو  

                                                 
  َ، تقمع : تطرد عنيا القمعة كىك ذباب أزرؽ  ٕٓػ ديكاف أكس ص ٔٗ 

  َ  ْٔػ السابؽ ص ٕٗ
  َ  ٕٗلسابؽ ص ػ اٖٗ
   َ، الرضيد : المدقكؽ ، العيض : القت ، مجـر : تاـ كامؿ   ُُِػ السابؽ ص ٗٗ

  َ  ُُٖكانظر البيت السابع ص  َ، األخـر : طرؼ أسفؿ الكتؼ   ُُّػ السابؽ ص ََُ
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ذا تركنا أكسنا كذىبنا نتصفح شعر زىير كجدنا بو مجمكعة مف النصكص الشعرية التي تؤكػد  كا 
إيمانو بفكرة األلكىية ، كأف لمكػكف خالقنػا متفػردنا بالعظمػة ، كيجػب عمػى المػرء أف يسػمـ قيػاده إليػو   مػف 

 ( :َُُذلؾ قكلو في مدح ىـر بف سناف )
 وُ َوِمْف َضِريَبِتِو التَّْقَوى َوَيْعِصمُ 

 

ـُ    ِمْف َسيِِّ  اْلَعَثرَاِت اهلُل َوالرَِّح
 

كربما كانت التقكل مف الكممات ذات الداللة اإلسبلمية الكاضحة ؛ الرتباطيا بػالخكؼ كالخشػية 
مػػف ا تعػػالى ، بيػػد أف مجيئيػػا غفػػبلن عػػف اإلضػػافة إلػػى لفػػظ الجبللػػة قػػد يعطييػػا داللػػة العمػػكـ ، كلكػػف 

اطيا با تعالى ، فالذم يعصـ الممدكح مف العثرات جميعيا ىػك ا تعػالى ، المصراع الثاني يؤكد ارتب
ف كانػػػت قػػػد قيمػػػت فػػػي  مػػػع الحفػػػاظ عمػػػى صػػػمة األرحػػػاـ ، كىػػػي ذات داللػػػة إسػػػبلمية كاضػػػحة ، كىػػػي كا 
الجاىمية أٍم قبؿ اإلسبلـ ، فتنيا تشير إلى انتشارىا بيف العػرب فػي الجاىميػة سػكاء أكػاف ذلػؾ االنتشػار 

الديانػػػة المسػػػيحية ، أـ كانػػػت خبلصػػػة العقميػػػة الحكيمػػة عنػػػد بعػػػض العػػػرب عامػػػة ، كعنػػػد زىيػػػر  بتػػأثير
ف كاف شعر زىير يؤكد األمريف معنا ، كقد ذكر البحث فيما سبؽ كبلـ  في  زيد القرشي أبيخاصة ، كا 

ف عف رغبػة زىيػر فػي السػجكد  تعػالى ، كمػا أنػو قػد كػاف مػف مترىبػة العػرب كذلػؾ عمػى لسػا جميرتو
كتقترب داللة البيت السابؽ مف داللة أكس الػذم أقػر بػأف ا تعػالى الػذم َ( َُِكلديو كعب كبجير )

يقيػػو ممػػا يحػػاكؿ أعػػداؤه أف يصػػيبكه بػػو ، كاالقتػػراب الػػداللي بينيمػػا يؤكػػد عمػػى تقػػارب منازعيمػػا، ذلػػؾ 
ا عبلقات القربى كالمصاىرة كالتممذة    َالتقارب الذم تؤكده أيضن

ذا كانت ا لتقكل في البيت السابؽ منسكبة إلى الممػدكح ، كلػيس إلػى زىيػر ، فتنػو يقػر بحقيقػة كا 
 ( :َُّا تعالى )

 َبػػػػػػػػػَدا ِلػػػػػػػػػَي َأفَّ اهلَل َحػػػػػػػػػٌؽ َفزَاَدِنػػػػػػػػػي
 

 ِإَلػػػى اْلَحػػػؽِّ َتْقػػػَوى اهلِل َمػػػا َكػػػاَف َباِدَيػػػا 
 

ا زاده في القرب فيبدك مف ىنا أف زىيرنا قد كاف مرتبطنا بصكرة أك بأخرل با الحؽ ، كمم 
كرفع درجتو تقكل ا ، كيبدك أف ىذا الذم كصؿ إليو قد قاـ عمى التجربة الحياتية / بدا لي ككذلؾ : 
ما كاف باديا في نياية البيت  ، كمف كماؿ ىذه التقكل أف ييقٌر زىير بأف ا تعالى ىك مييمؾ الناس 

 : (َُْ)جميعنا مثمما أىمؾ األمـ السابقة ، يقكؿ 
 ـْ َتَر َأفَّ اهلَل َأْىَمؾ ُتبًَّعاأَلَ 

 َوَأْىَمَؾ َذا اْلَقْرَنْيِف ِمْف َقْبِؿ َما َتَرى
 

 َوَأْىَمَؾ ُلْقَماَف ْبَف َعاٍد َوَعاِدَيا 
 َوِفْرَعْوَف َجبَّارًا َطَغى َوالنََّجاِشَيا 

 

                                                 
  َ  ُُِػ شعر زىير ص َُُ 

  َ  ّٕٕػ انظر الفصؿ السابؽ ص َُِ
 َ  ُٖٔػ شعر زىير ص َُّ
   َ  ُُٕؽ ص ػ السابَُْ
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، كأف يخمص  فتنو مما يجب عمى المرء أال يكتـ شيئنا في نفسوعمى ىذا النحك ،كما داـ األمر 
سريرتو  تعالى ؛ ألف ا تعالى مٌطمع عمى النفػكس ، عػالـ بأسػرارىا كخباياىػا ، كمحاسػب عمييػا يػكـ 

 ( :َُٔكلذلؾ يدعك الرجؿ أف يتزكد مف المحامد لعميا تنفعو بعد الممات )( َُٓالحساب )
ْد ِإَلػػػػػػػى َيػػػػػػػْوـِ اْلَمَمػػػػػػػاِت َفِ نَّػػػػػػػوُ   تَػػػػػػػَزوَّ

 

 ْفُس ءِخػػػػػُر َمْوِعػػػػػدِ َوَلػػػػػْو َكرَِىْتػػػػػُو الػػػػػنَّ  
 

ذا كاف ىنا يؤكد عمى أف المكت آخػر مكعػد لممػرء مػع الػدنيا ، فتنػو بػذلؾ يشػير إلػى حقيقػة ،  كا 
كأىميػػة أف يتػػزكد المػػرء بالمحامػػد لمػػا بعػػده، كلػػيس بعػػد المػػكت إال يػػـك الحسػػاب الػػذم أشػػار إليػػو فيمػػا 

قػد كانػت رؤيػة كثيػر مػف الجػاىمييف "  سبؽ، كذلؾ ما يعني أنو قد كاف مؤمننا بيػكـ الحسػاب، كلعػؿ تمػؾ
( كمػػػع ذلػػػؾ فميسػػػت بالرؤيػػػة َُٕأف الخمػػػكد ال سػػػبيؿ إليػػػو، كالمػػػكت قػػػدر محتػػػـك لممػػػرء ال مفػػػر منػػػو ")

نما ىي مف أثر الديانات السماكية التي كانت منتشرة قبؿ اإلسبلـ، كذلؾ ما تؤكده النصكص  الكثنية، كا 
ا نصكص غيرىما مف    َالشعراء في العصر الجاىمي الشعرية لزىير كأكس كأيضن

إف إيمػػاف زىيػػر بػػا أمػػر ال يرقػػى إليػػو الشػػؾ سػػكاء أكػػاف ذلػػؾ بفعػػؿ المسػػيحية ، أك الييكديػػة ،  
( ، كمػا َُٖكمع ذلؾ ال يذىب البحث إلى القكؿ بمسيحيتو كتنصره كما ذىب إلى ذلؾ لكيس شػيخك )

ىػػذه النصػػكص الشػػعرية التػػي تمػػح  ( أمػػر يقمػػؿ مػػف شػػأفَُٗيػػرل البحػػث أف سػػمكو فػػي عػػداد الكثنيػػة )
عمى ذكر ا تعالى كتعظيمو الذم بدا فيما سبؽ مف نصكص ، ككذلؾ في ىػذا الػنص الػذم يقسػـ فيػو 

 ( :َُٗزىير ليؤكد عمى كـر ىـر بف سناف )
 تَػػػػػػػػاهلِل َقػػػػػػػػْد َعِمَمػػػػػػػػْت َسػػػػػػػػرَاُة َبِنػػػػػػػػي
ـَ ُمْعتَػػػػػػػػػػػػَرُؾ اْلِجَيػػػػػػػػػػػػاِع ِإَذا  َأْف ِنْعػػػػػػػػػػػػ

 

ـَ اْلَحػػػػػػػبْ    ِس َواأَلْصػػػػػػػػرِ ُذْبَيػػػػػػػاَف َعػػػػػػػػا
 َخػػػػػػػبَّ السَّػػػػػػػِفيُر َوَسػػػػػػػاِبُ  اْلَخْمػػػػػػػرِ 

 

كلـ يكف ذكر ا ىنا كفػي غيػر ىػذا المكضػع عمػى أنػو يشػير إلػى أصػناـ العػرب ، كأف العػرب 
( ؛ ألف السػػياقات التػػي كرد فييػػا ىػػذا ُُُاستعاضػػكا بػػذكره عػػف ذكػػر األصػػناـ ؛ الشػػتراؾ القبائػػؿ فيػػو )

ف األمكر ، كربطو بالتقكل كالحساب كاطبلع عمى سػرائر الخمػؽ لتؤكػد المفظ ، كما أسنده الشاعر إليو م

                                                 
  َالبيتاف السادس كالعشركف كالسابع كالعشركف   ُٖػ انظر شعر زىير ص َُٓ 

   َ  ُُٗػ السابؽ ص َُٔ
  َ  ٕٗػ د/ إحساف النص : زىير بف أبي سممى : حياتو كشعره ػ سابؽ ػ ص َُٕ
  َـ  ُٕٔٗبيركت  – َُٓػ األب لكيس شيخك : شعراء النصرانية قبؿ اإلسبلـ ص َُٖ
  َ  ٖٕإحساف النص : زىير بف أبي سممى : حياتو كشعره ػ السابؽ ػ ص  ػ د/َُٗ
، السراة : جمع سػرٌم كىػك السػيد الشػريؼ ، الحػبس : إحػداؽ العػدك بػالقـك كمػنعيـ االنتفػاع بػأمكاليـ ،  ُُٔػ شعر زىير ص َُُ

لمداللػة عمػى اعتػراؾ الفقػراء عمػى مكائػد األصر : الضيؽ كسكء الحػاؿ ، معتػرؾ : مكػاف اجتمػاعيـ ، كأصػمو لممعركػة كاسػتعاره ىنػا 
  َالممدكح ، خٌب السفير : أم إذا اشتد الزماف ، ساب  الخمر : مشترييا  

  َػ د/ إحساف النص : زىير بف أبي سممى حياتو كشعره ػ السابؽ ػ الصفحة نفسيا  ُُُ
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كيقسػػـ القسػػـ عينػػو فػػي ىػػـر ككرمػػو ، كيبػػدك أنػػو  َبمػػا ال يػػدع مجػػاالن لمشػػؾ أنػػو إنمػػا يريػػد ا الخػػالؽ 
 ( :ُُِيتناص مع نفسو ، إذ يقكؿ مف قصيدتو النكنية )
 تَػػػاهلِل َقػػػْد َعِمَمػػػْت َقػػػْيٌس ِإَذا َقػػػَذَفتْ 

ـَ ُمْعتَػػػَرُؾ اْلَحػػػيِّ اْلِجَيػػػاِع ِإَذاَأْف نِ   ْعػػػ
 

ػػػػتَاِء ُبُيػػػػوَت اْلَحػػػػيِّ ِبػػػػاْلُعَنفِ    ِريػػػػُم الشِّ
 َخػػبَّ السَّػػِفيُر َوَمػػْأَوى اْلَبػػاِئِس اْلػػَبِطفِ 

 

كال شؾ أف تكرار القسـ في الداللة عينيا ، ليؤكد عمى االرتباط القػكم بػيف الشػاعر كالمقسػـ بػو 
في الداللة عينيا التي تستدعي كثاقة االرتباط بيف المقسػـ بػو كالمقسػـ ؛ ألنو يكرره في غير مكضع ، ك 

عميػػو أك جػػكاب القسػػـ ؛ ألف الكػػـر / جػػكاب القسػػـ مػػػف الخصػػاؿ الحميػػدة المرتبطػػة بفكػػرة الػػديف كفكػػػرة 
األلكىية عند زىير ، األلكىية التي تدحض مزاعـ مف زعـ أف لفظة ا كانت تيطمؽ عمى كؿ صػنـ مػف 

قكؿ كليكسػف : " لعػؿ العػرب مثػؿ النبطيػيف يمقبػكف كػؿ صػنـ مػف األصػناـ بػا ، فمفػظ ا األصناـ ، ي
  َ( ُُّالذم كاف لقبنا في أكؿ نشأتو أصبح عممنا ألكبر إلو " )

 

كمما يزيد في تأكيد أف لفظة ا التي كردت كثيرنا فػي شػعر زىيػر إنمػا يػراد بيػا ا الخػالؽ  مػا 
الحميدة كالخصاؿ الطيبة التي قىػٌؿ أف نجػدىا فػي الجاىميػة ، إال عنػد تمػؾ عرؼ عف زىير مف األخبلؽ 

الطائفة المعركفة بالحنيفية كبعض مف تنصركا فػي الجاىميػة كحسػنت نصػرانيتيـ ، كقػد كردت نصػكص 
شػػعرية عنػػػد زىيػػػر أيىصػػػا تكشػػؼ عػػػف طباعػػػو النفسػػػية كأخبلقػػػو كحممػػو كحكمتػػػو ، منيػػػا محافظتػػػو عمػػػى 

ػا بػو ، كالصػبر كالشػجاعة فػي مػكاطف المكاـر الحميدة كال كـر الذم امتدحو في اآلخػريف ككػاف ىػك ممتزمن
  َ( ُُْالخكؼ كدفاعو عف المآثر )

 

كمػػػف سػػػبيؿ التقػػػارب بػػػيف زىيػػػر كأكس إلػػػى جانػػػب مػػػا سػػػبؽ نجػػػد ىػػػذا القسػػػـ بػػػا عنػػػد زىيػػػر 
ف اختمفػػت أداة القسػـ ، ففػػي حػيف كانػػت التػاء عنػػد زى ػا ، كا  يػر فػػي المكضػػعيف مسػتخدمنا عنػػد أكس أيضن

السػػابقيف ، كانػػت الػػكاك عنػػد أكس  أك يسػػتخدـ كممػػة إلػػو مضػػافة إلػػى يػػاء المػػتكمـ العائػػد عمػػى ذاتػػو فػػي 
  َ( ُُٓسياؽ الفخر بعدـ الغدر كما لـ يكف أبكه غادرنا مف قبؿ )

 

ا عنػػػد أكس كزىيػػػر ػ كىمػػػا  اهللإف ىػػػذه التراكيػػػب المغكيػػػة التػػػي كرد فييػػػا لفػػػظ الجبللػػػة  صػػػريحن
راف الجاىميػاف ػ فػي مكاضػع كثيػرة مرتبطػة بػالتقكل كالحفػظ كالعصػمة كغيػر ذلػؾ ، ربمػا ال تكػكف الشػاع

بػػالكثرة ذاتيػػا عنػػد كػػؿٍّ مػػف كعػػب كالحطيئػػة ، بيػػد أننػػا نجػػد عنػػدىما مػػف النصػػكص الشػػعرية مػػا يكشػػؼ 
بكضػكح عػف سػياؽ جديػػد تػرؾ أثػره فػي شػػعرىما، أك عمػى األقػؿ بكضػكح فػػي شػعر أكليمػا؛ كربمػا كانػػت 

                                                 
 رل ، البطف : النًيـ أك شديد الجكع ، العنف : مفردىا عنة كىي الحظيرة مف الشجر ، خٌب : ج ُِٖػ شعر زىير ص ُُِ 

 َمصر  –ـ مكتبة النافذة ََِٔ/ِط – ُْٓػ انظر د/ محمد عبد المعيد خاف : األساطير العربية قبؿ اإلسبلـ صُُّ
 َ  ِْٖػ شعر زىير ص ُُْ
   َالبيت السابع   ُُٖ، ص  ُُّػ انظر : ديكاف أكس ص ُُٓ
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عمة ذلؾ أف اإلسبلـ ككتابو الكريـ لـ يترؾ مكرمة إال كقد حػث عمييػا فػي صػياغة فنيػة كجماليػة دفعػت 
الشػعراء المسػمميف إلػػى التحػرج مػػف المنػاداة بيػػا لمسػمك الفنػػي كالببلغػي الػػذم جػاء بػػو األسػمكب القرآنػػي، 

ذا تحدثكا عنيا، فقد تحدثكا حديثنا مباشرنا، كفي مساحات ليست بالكثيرة    َكا 
ككػػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة لمػػػا يمكػػػف أف نسػػػمكو مػػػف النصػػػكص الشػػػعرية فػػػي عػػػداد العقيػػػدة الدينيػػػة 
اإلسػػبلمية ، كذلػػؾ مػػف حيػػث الداللػػة عمػػى اإليمػػاف بػػا تعػػالى ، كتكحيػػده بالعبكديػػة ، أك الداللػػة عمػػى 

ى  ، كقػد ارتباط الشعراء با عز كجؿ عمى النحك الذم رأيناه عنػد أكس بػف حجػر كزىيػر بػف أبػي سػمم
كجػػدنا كعبنػػا بػػف زىيػػر يشػػير إلػػى إيمانػػو بالقضػػاء كالقػػدر كىػػك فػػي طػػكر حداثتػػو الدينيػػة ، فيػػك يقػػكؿ فػػي 

 ( :ُُٔالميتو التي أنشدىا بيف يدٍم النبي صمى ا عميو كسمـ غداة إسبلمو )

 َوَقػػػػػاَؿ ُكػػػػػؿ  َخِميػػػػػٍؿ ُكْنػػػػػُت ءُممُػػػػػوُ 
 َفُقْمػػػُت َخم ػػػو َسػػػِبيِمي اَل َأَبػػػا َلُكػػػـُ 

ْف َطاَلػْت َسػاَلَمُتوُ  ُكؿ    اْبِف ُأْنَثى َواِ 
 

 اَل أُْلِفَينَّػػػػػَؾ ِإنِّػػػػػي َعْنػػػػػَؾ َمْشػػػػػُغوؿُ  
 َفُكػػػػؿ  َمػػػػا َقػػػػدََّر الػػػػرَّْحَمُف َمْفُعػػػػوؿُ 
 َيْوًمػػػا َعَمػػػى ءَلػػػٍة َحػػػْدَباَء َمْحُمػػػوؿُ 

 

شػرة ، فيك ينسب القدر إلى الػرحمف كىػك مػف أسػماء ا الحسػنى كتشػير إلػى الػديف اإلسػبلمي إشػارة مبا
إذ لػػـ يػػرد كصػػؼ ا بػػالرحمف عنػػد أكس كزىيػػر كغيرىمػػا مػػف شػػعراء الجاىميػػة الػػذيف ذكػػركا ا صػػراحة 

السَّػَماَواِت َواأَلْرِض  َبِديعُ  ﴿في أشعارىـ، كعجز البيت الثاني ىك تعبير شعرم عف داللة اآلية الكريمػة 
َذا َقَضى َأْمرًا َفِ نََّما َيُقوُؿ َلُو  المَّػِو ِفػي الَّػِذيَف  ُسػنَّةَ  ﴿آية سكرة األحزاب كذلؾ ( ك ُُٕ) ﴾ َفَيُكوفُ  ُكفَواِ 

ْقػُدورًاَخَمْوا ِمف َقْبُؿ َوَكاَف َأْمػُر المَّػِو َقػَدرًا  ( كمػا يشػير بثالػث ىػذه األبيػات إلػى حقيقػة المػكت ُُٖ) ﴾ مَّ
، كمػف ذكػره  (ُُٗ) ﴾ َمْف َعَمْيَيػا َفػافٍ  ُكؿ   ﴿آية سكرة الرحمف  إلىكحتميتو التي تصيب كؿ إنساف ، 

 ( :َُِأسماء ا الحسنى قكلو عف األنصار )
 

ـْ ِلَنِبػػػػػػػػيِِّيـْ   َواْلَبػػػػػػػػاِذِليَف ُنُفوَسػػػػػػػػُي
 

 َيػػػػػػْوـَ اْلِيَيػػػػػػػاِج َوُقبَّػػػػػػػِة اْلَجبَّػػػػػػػارِ  
 

 

كىػك يريػد بقبػة الجبػػار ىنػا بيػت ا الحػػراـ ، كاسػتخدـ كممػة الجبػار كىػػي مػف األسػماء الحسػػنى 
قكة األنصار كشػدتيـ عمػى أعػداء المسػمميف فػي المعػارؾ ؛ ألنيػـ يػدافعكف عػف دكف غيرىا لمداللة عمى 

لػى جانػب ىػذه الداللػة اإلسػبلمية فػي تكظيػؼ أسػماء ا الحسػنى ممػا لػـ يكجػد عنػد  بيت ا الحراـ ، كا 

                                                 
  َ َِػ ديكاف كعب ص ُُٔ 

مػف سػكرة النحػؿ ،  َْمف سػكرة األنعػاـ ،  ّٕمف سكرة آؿ عمراف ،  ٗٓ،  ْٕ، كانظر اآليتيف  ُُٕية رقـ ػ سكرة البقرة اآلُُٕ
  َمف سكرة مريـ  ّٓ

  َ  ّٖػ سكرة األحزاب آية رقـ ُُٖ
  َ  ِٔػ سكرة الرحمف آية رقـ ُُٗ
  َ  ّّػ ديكاف كعب ص َُِ
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الشػػعراء السػػابقيف فػػي الجاىميػػة ، أك أكس كزىيػػر ، اإلشػػارة إلػػى طاعػػة النبػػي صػػمى ا عميػػو كسػػمـ بػػؿ 
ا كقناعة لمنبي صمى ا عميو كسمـ   كبذؿ   َأنفسيـ في رضن

ذا كاف أكس كزىير قد أقسما با ، فتف كعبنا يقسـ بالرحمف ليؤكد عمى ارتدائػو ثػكب اإلسػبلـ  كا 
 ( :ُُِمتككبل عميو سبحانو في صكرة مف صكر تعميؽ قكة إيمانو بالديف الجديد )

 ُرهُ َفَأْقَسػػػػْمُت ِبػػػػالرَّْحَمِف اَل َشػػػػْيَء َ ْيػػػػ
 أَلْسَتْشػػػِعَرفَّ َأْعَمػػػػى َدِريَسػػػيَّ ُمْسػػػػِمًما
 ُىػػػَو اْلَحػػػاِفُظ اْلَوْسػػػَناَف ِبالمَّْيػػػِؿ َميِّتًػػػا
ْف َكػػاَف ثَػػػاِئرًا  ِمػػَف اأَلْسػػَوِد السَّػػاِري َواِ 

 

 َيِمػػػػػػػػػيَف اْمػػػػػػػػػِرٍ  َبػػػػػػػػػر  َواَل َأَتَحمَّػػػػػػػػػؿُ  
ـَ َوَيْقتُػػػػؿُ  َنػػػػا  ِلَوْجػػػػِو الَّػػػػِذي ُيْحِيػػػػي اأَل

 ِمػػػػَف النَّػػػػْوـِ ُمْثَقػػػػؿُ  َعَمػػػػى َأنَّػػػػُو َحػػػػيٌ 
ػػػػػؿُ  ـُ اْلُمَثمَّ ػػػػػَما  َعَمػػػػػى َحػػػػػدِّ َناَبْيػػػػػِو السِّ

 

فالقسػػـ ىنػػا مشػػعر بتمػػؾ الػػركح اإلسػػبلمية التػػي ممكػػت عمػػى الشػػاعر قمبػػو ، كىػػك قسػػـ مبػػركر خػػارج مػػف 
قمػػب ىػػذا الرجػػؿ غيػػر المػػذنب اآلثػػـ المتػػيقف مػػف حفػػظ ا الػػذم يحيػػي كيميػػت ؛ كلػػذا فيػػك يتككػػؿ عميػػو 

سػػممنا كجيػػو إليػػو سػػبحانو ؛ ألنػػو سػػبحانو يحفػػظ النػػائـ المشػػبو الميػػت مػػف الحيػػات كالثعػػابيف ذات كينػػاـ م
كىمػػا مػػف أسػػماء الجبللػػة، كالبػػر فػػي  الحػػافظ، الػػرحمفكالػػركح اإلسػػبلمية ىنػػا تبػػدك فػػي:  َالسػػـ الميمػػؾ 

كثيػرة منيػا قكلػو تعػالى القسـ، كنسبة اإلحياء كاإلماتو إلى ا سبحانو، كاآليات القرآنية الدالة عمى ذلػؾ 
( كفػي اإلشػارة إلػى كػكف ُِِ) ﴾ ُيْحِيي َوُيِميُت َوالّمُو ِبَما َتْعَممُػوَف َبِصػيرٌ  َوالّموُ  ﴿مف سكرة آؿ عمػراف 

َيتَػَوفَّى اأْلَنفُػَس ِحػيَف  المَّػوُ  ﴿النائـ ميتنا أك قريػب مػف الميػت كىػي إشػارة مػأخكذة مػف داللػة قكلػو تعػالى 
ـْ َتُمْت ِفي َمْوِتَيا َوالَِّتي  َأَجػٍؿ ُمَسػم ى ِإفَّ  ِإَلىَفُيْمِسُؾ الَِّتي َقَضى َعَمْيَيا اْلَمْوَت َوُيْرِسُؿ اأْلُْخَرى  َمَناِمَياَل

كمػػا نممػػح ىػػذه الػػركح اإلسػػبلمية فػػي عػػدـ رد قضػػاء ا  َ( ُِّ) ﴾ ِفػػي َذِلػػَؾ َ َيػػاٍت لَِّقػػْوـٍ َيَتَفكَّػػُروفَ 
 ( : ُِْي قكؿ كعب )سبحانو كتعالى ، كذاؾ ما يبدك ف

ـْ َيْرَكػػػِب اْلَيػػػْوَؿ ُبْغَيػػػةٌ   َوَلػػػْيَس ِلَمػػػْف َلػػػ
 

 َوَلػػػػػػْيَس ِلَرْحػػػػػػٍؿ َحطَّػػػػػػُو اهلُل َحاِمػػػػػػؿُ  
 

كلػػـ تكػػف ىػػذه الػػركح اإلسػػبلمية باديػػة فقػػط فػػي الحػػديث عػػف ا تعػػالى ، كاإليمػػاف بػػو كبالػػديف 
كالكقايػة التػي يقػي بيػا اإلنسػاف مػف  الجديد ، كنسبة كؿ فعؿ يحدث إليو سبحانو كالقدر كالحياة كالمػكت

األذل ، أقكؿ ليست ىذه النصكص كحػدىا دالػة عمػى شػيكع الػركح اإلسػبلمي فػي كثيػر مػف شػعر كعػب 
بػػف زىيػػر ، فقػػد كردت نصػػكص أخػػرل تػػدؿ عمػػى المعتقػػد الػػديني الراسػػد الػػذم دفػػع بػػو إلػػى ارتػػداء ثػػكب 

ًكم أف الرسػكؿ صػمى ا عميػو كسػمـ أىػدر دمػو ،  اإلسبلـ ، كقد كاف مف قبؿ مف أشد أعدائو ، حتػى ري

                                                 
  َالثكب البالي ، السماـ المثمؿ : السـ المجتمع  ، أستشعرف : ألبس ، الدريس :  ّْ -ِْػ ديكاف كعب ص ُُِ 

  َ  ُٔٓػ سكرة آؿ عمراف آية رقـ ُِِ
  َ  ِْػ سكرة الزمر آية رقـ ُِّ
   َ  ُْٖػ ديكاف كعب ص ُِْ
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كلػػذلؾ كػػاف مػػف سػػياقات ىػػذا اإليمػػاف المسػػبكؽ بػػالنقيض الشػػديد أف يقػػدـ اعتػػذاره لمنبػػي صػػمى ا عميػػو 
 ( : ُِٓكسمـ ، كأف يقبؿ النبي منو اعتذاره )

 ُأْنِبْئػػػػػػػػػُت َأفَّ َرُسػػػػػػػػػوَؿ اهلِل َأْوَعػػػػػػػػػَدِني
 ة اْلػػػػَمْيػػاًل َىػػػَداَؾ الَّػػػِذي َأْعَطػػاَؾ َناِفَمػػػ

ـْ   اَل تَْأُخػػػػػػَذنِّي ِبػػػػػػَأْقَواِؿ اْلُوَشػػػػػػاِة َوَلػػػػػػ
 َلَقػػػػػْد َأقُػػػػػوـُ َمَقاًمػػػػػا َلػػػػػْو َيقُػػػػػوـُ ِبػػػػػوِ 
 َلَظػػػػػػػػؿَّ َيْرَعػػػػػػػػُد ِإالَّ َأْف َيُكػػػػػػػػوَف َلػػػػػػػػوُ 

 

 َواْلَعْفػػػػػػػُو ِعْنػػػػػػػَد َرُسػػػػػػػوِؿ اهلِل َمػػػػػػػْأُموؿُ  
 ػػػػػػػػػُقْرءِف ِفيَيػػػػػػػػا َمػػػػػػػػَواِعيٌظ َوَتْفِصػػػػػػػػيؿُ 

 أَلَقاِويػػػػػؿُ ُأْذِنػػػػػْب َوَلػػػػػْو َكثُػػػػػَرْت َعنِّػػػػػي ا
 َأَرى َوَأْسػػػػػَمُع َمػػػػػا َلػػػػػْو َيْسػػػػػَمُع اْلِفيػػػػػؿُ 
 ِمػػػػػػػػَف الرَُّسػػػػػػػػوِؿ ِبػػػػػػػػِ ْذِف اهلِل َتْنِويػػػػػػػػؿُ 

 

كاالعتػػذار مػػرتبط بمػػا قرفػػو كعػػب فػػي حػػؽ اإلسػػبلـ كالمسػػمميف قبػػؿ ارتدائػػو ثػػكب اإلسػػبلـ الػػذم 
اسػتدرار العفػك المػأمكؿ بارتدائو إياه فقد محيت ذنكبو كآثامو ، بيد أنو يؤكد رغبتػو فػي التكبػة مػف خػبلؿ 

مف النبي صػمى ا عميػو كسػمـ ، كىػك يعمػـ أف حصػكؿ العفػك منػو عميػو الصػبلة كالسػبلـ أمػر محقػؽ ؛ 
  َألنو إنما يككف بتذف ا تعالى 

كلكػػي يثبػػت صػػدؽ إيمانػػو بالػػديف الجديػػد ، فتنػػو يتخػػذ مػػف نفسػػو داعينػػا قكمػػو ؛ ليػػدخمكا فػػي ىػػذا 
ككأنما ال يريد أف يؤثر نفسو بيذا الخير ، بػؿ يريػد لقكمػو أف يحصػمكا  الديف الحؽ الذم دخؿ ىك فيو ،

 ( :ُِٔعميو ؛ كلذلؾ فتنو لما أسمـ كحسف إسبلمو ذىب إلى قكمو )
ـْ   َرَحْمػػػػػُت ِإَلػػػػػى َقػػػػػْوِمي أَلْدُعػػػػػَو ُجمَُّيػػػػػ
 ِلُيوفُػػػػػوا ِبَمػػػػػا َكػػػػػاُنوا َعَمْيػػػػػِو َتَعاَقػػػػػُدوا
ـٌ َوُيْفػػػػػػػػَرَج ُمْغػػػػػػػػَرـٌ   َوُتوَصػػػػػػػػُؿ َأْرَحػػػػػػػػا

 َأْبِماْل ِبَيػػػػػػا َأْفَنػػػػػػاَء ُعْثَمػػػػػػاَف ُكمََّيػػػػػػاَفػػػػػػ
ـُ ُجْيػػػِدي ِإَلػػػى اْلِبػػػرِّ َوالت َقػػػى  َسػػػَأْدُعوُى
ـْ َفِ نَّػػػػوُ   َفُكوُنػػػػوا َجِميًعػػػػا َمػػػػا اْسػػػػَتَطْعُت
ـْ َفػػػػػاْجَمُعوُىـُ   َوُقوُمػػػػػوا َف ُسػػػػػوا َقػػػػػْوَمُك
ـْ َتْفَعمُػػػػػوا َمػػػػػا َأَمػػػػػْرُتُكـْ  ـُ َلػػػػػ  َفػػػػػِ ْف َأْنػػػػػُت

 َفُيػػػػوِفي ِبَعْيػػػػِدهِ َلَشػػػػتَّاَف َمػػػػْف َيػػػػْدُعو 
 

 ِإَلػػػػى َأْمػػػػِر َحػػػػْزـٍ َأْحَكَمْتػػػػُو اْلَجَواِمػػػػعُ  
 ِبَخْيػػػػػػػػِؼ ِمًنػػػػػػػػى َواهلُل رَاٍء َوَسػػػػػػػػاِمعُ 
َواِجػػػػػػػعُ   َوَتْرِجػػػػػػػَع ِبػػػػػػػاْلُودِّ اْلَقػػػػػػػِديـِ الرَّ
 َوَأْوًسػػػػػا َفَبمِّْغَيػػػػػا الَّػػػػػِذي َأَنػػػػػا َصػػػػػاِنعُ 
 َوَأْمػػػِر اْلُعػػػاَل َمػػػا َشػػػاَيَعْتِني اأَلَصػػػاِبعُ 

 ـْ ثَػػػػػػْوٌب ِمػػػػػػَف اهلِل َواِسػػػػػػعُ َسَيْمَبُسػػػػػػكُ 
 َوُكوُنػػػػػوا َيػػػػػًدا َتْبِنػػػػػي اْلُعػػػػػاَل َوتُػػػػػَداِفعُ 
 َفػػػػػػػَأْوُفوا ِبَيػػػػػػػا ِإفَّ اْلُعُيػػػػػػػوَد َوَداِئػػػػػػػعُ 
كَّػػػػػِد َخػػػػػاِلعُ  َِ  َوَمػػػػػْف ُىػػػػػو ِلْمَعْيػػػػػِد اْلُم

 

فيك يدعك إلى مجمكعة مف الخبلؿ اإلسبلمية ، كأكليا الكفاء بالعيد الذم دعت إليو كثيػر مػف 
والً  َوَأْوُفواْ  ﴿قرآف الكريـ ، كمنيا آيات ال ُِ كما حذرت السنة النبكية  (ُِٕ) ﴾ ِباْلَعْيِد ِإفَّ اْلَعْيَد َكاَف َمْس

                                                 
  َ  ُِ – َِػ ديكاف كعب ص ُِٓ 

 َ  ُٖػ السابؽ ص ُِٔ
  َ  ّْػ سكرة اإلسراء آية ُِٕ
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مػػف عػػدـ الكفػػاء بالعيػػد كعدتػػو عبلمػػة مػػف عبلمػػات المنػػافقيف ، فقػػد كرد فػػي الحػػديث الشػػريؼ أف النبػػي 
ا خالًصػا ، وَمػػْف كانػت فيػػو َخْصػمٌة مػػنيّف أربػٌع َمػػْف ُكػّف فيػػو كػاف منافًقػػصػمى ا عميػو كسػمـ قػػاؿ : " 

ذا  ذا عاىػد  ػدر  وا  ذا حػّدث كػذب ، وا  كانت فيو َخْصمٌة ِمَف النفاؽ حتى َيَدَعَيا : إذا ائػُتِمَف خػاف ، وا 
( كالػػدعكة إلػػى الكفػػاء بالعيػػد معممػػة عنػػد كعػػب بقكلػػو : إف العيػػكد كدائػػع ، كالكدائػػع ُِٖ" )خاصػػـ فجػػر

  َمستردة 
يػػدعك إلييػػا كعػػب فػػي الػػنص السػػابؽ : صػػمة األرحػػاـ التػػي قرنيػػا ا تعػػالى  كمػػف الخػػبلؿ التػػي

ـَ ِإفَّ المّػَو َكػاَف  َواتَُّقواْ  بتقكاه في قكلػو :  ( كجعػؿ ُِٗ)  َرِقيًبػا َعَمػْيُكـْ الّمَو الَِّذي َتَساءُلوَف ِبػِو َواأَلْرَحػا
َمػْف كاليػكـ اآلخػر ، ففػي الحػديث "  النبي صمى ا عميو كسمـ صمة األرحاـ مػف عبلمػات اإليمػاف بػا

ِمف باهلل واليـو ا خػر فميصػؿ رحمػو   ومػف  ِمف باهلل واليـو ا خر فميكـر ضيفو ، ومف كاف ي كاف ي
ِمف باهلل واليػـو ا خػر فميقػؿ خيػرًا أو ليصػمت  ( كمػف ىػذه الخػبلؿ : تفػريج الكيػرب عػف َُّ" )كاف ي

ميػػـ ا تعػػالى مػػف األصػػناؼ الػػذيف تػػؤدل إلػػييـ زكػػاة المغػػرميف العػػاجزيف عػػف سػػداد ديػػكنيـ ، كقػػد جع
ػػَدَقاُت ِلْمُفَقػػرَاء َواْلَمَسػػاِكيِف َواْلَعػػاِمِميَف َعَمْيَيػػا  ِإنََّمػػا ﴿المػػاؿ فػػي قكلػػو تعػػالى  لََّفػػةِ الصَّ َِ ـْ َوِفػػي  َواْلُم ُقمُػػوُبُي

ػَف المّػِو َوالمّػُو َعِمػيـٌ َحِكػيـٌ َواْبػِف السَّػِبيِؿ َفِريَضػ الّموِ الرَِّقاِب َواْلَغاِرِميَف َوِفي َسِبيِؿ  ( كرغبػت ُُّ) ﴾ ًة مِّ
السػنة النبكيػػة فػي تفػػريج كػػرب المكػركبيف مػػف المسػمميف ، فقػػد جػػاء فػي الحػػديث الػذم ركاه اإلمػػاـ مسػػمـ 

مػػف كػػاف فػػي حاجػػة أخيػػو كػػاف ا فػػي  َعػف أبػػي ىريػػرة : " المسػػمـ أخػػك المسػػمـ ال يظممػػو ك ال ييسػػممو 
مسػمـ كيربػة ، فػٌرج ا عنػو بيػا كيربػة مػف كيػرب يػكـ القيامػة ، كمػف سػتر مسػممنا حاجتو ، كمػف فػٌرج عػف 
 َ(  ُِّستره ا يـك القيامة " )

كعمى ىذا النحك برز المعتقد الديني عند كعب بف زىير ، أما عند الحطيئة ، فربما كاف األمػر 
تكافػػؽ ، أك تتنػػاص مػػع مختمفنػػا عػػف كعػػب ، صػػحيح أف الحطيئػػة قػػد كردت لديػػو نصػػكص شػػعرية كثيػػرة 

بعض ما جاءت بو الشريعة اإلسبلمية ، بيد أف بحثنا ىنا عف العقيدة الدينية كأثرىا في الػنص الشػعرم 
مع ربط النص بالسياؽ الذم كرد فيو ، كيبدك أف طبيعة الحطيئة السػئكؿ الممحػاؼ فػي سػؤالو قػد كانػت 

د لػػو ، يقػػكؿ مػػف رائيتػػو فػػي ىجػػاء البرقػػاف كراء نصكصػػو التػػي يتضػػرع فييػػا إلػػى ا تعػػالى كيسػػمـ القيػػا
   ( :ُّّكمدح بغيض )

                                                 

  َ  ُِٓ – ُِْ/ ُبؽ ػ ػ فتح البارم بشرح صحيح البخارم ػ ساُِٖ
  َػ سكرة النساء اآلية األكلى  ُِٗ
  َ  ُٓٔ/ ُِػ فتح البارم ػ السابؽ ػ َُّ
 َ  َٔػ سكرة التكبة آية رقـ ُُّ
  َدار الحديث  -ـُْٗٗىػ/ُُْٓ/ُط – ّٕٕ/ ٖػ صحيح مسمـ بشرح النككم تحقيؽ عصاـ الصبابطي كرفيقيو ُِّ
  َد تككف بمعنى التقكل ، كقد تككف بمعنى الشيب ، زاجره : ق ِّػ ديكاف الحطيئة ص ُّّ
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ـْ َأُؾ ِمْسػػػػِكيًنا ِإَلػػػػى اهلِل رَاِ ًبػػػػا  أََلػػػػ
 

ـَ النَّػػاَس زَاِجػػُرهُ    َعَمػػى رَْأِسػػو َأْف َيْظِمػػ
 

فيك يقػر بالمسػكنة كالحاجػة الممحػة إلػى ا تعػالى ، كيتعمػؿ بػأف مػا عمػى رأسػو مػف شػيب ، أك 
كل ا ىك ما يمنعو عف ظمـ الناس ، كلعؿ في ركاية السكرم ليذا البيت ما يؤكد أف ما في قمبو مف تق

 ( :ُّْأف ما عمى رأسو ىنا ىك تقكل ا كليس الشيب )
ـْ َأُؾ ِمْسػػػِكيًنا ِإَلػػػى اهلِل ُمْسػػػِمًما  أََلػػػ

 

ـَ النَّػػاَس زَاِجػػُرهُ    َعَمػػى رَْأِسػػو َأْف َيْظِمػػ
 

 ( ُّٓالمسمميف ليقرع مف يمكميـ عمى تقصيرىـ في حقو) كيبدك أنو يصر عمى سمؾ نفسو في عداد
ـْ َأُؾ ُمْسػػػػػِمًما َفَيُكػػػػػوَف َبْيِنػػػػػي  أََلػػػػػ

 

ـُ اْلَمػػػػػػػػػػػػَودَُّة َواإِلَخػػػػػػػػػػػػاءُ    َوَبْيػػػػػػػػػػػػَنُك
 

فيك يستخدـ ىذا االستفياـ اإلقػرارم ليطمػب حقػو مػف المخػاطبيف فػي إصػفائو المػكدة كاإلخػاء ، 
ػػا )كربمػػا كانػػت ركايػػة السػػكرم لمبيػػت دالػػة عمػػى  ( كلػػيس ُّٔغيػػر داللػػة اإلسػػبلـ ، فقػػد ركاىػػا : محرمن

  َمسممنا كتككف الداللة أف بينو كبينيـ حرمة البد أف يرعكىا 
عمػى أف الباحػث ال يعػدـ كجػكد نصػػكص شػعرية عنػد الحطيئػة تشػير إلػػى رفعػو مػف شػأف تقػػكل 

 ( :ُّٕا تعالى ، منيا قكلو )
 َوَلْسػػػُت َأَرى السَّػػػَعاَدَة َجْمػػػَع َمػػػاؿٍ 
 َوَتْقػػػػػػَوى اهلِل َخْيػػػػػػُر الػػػػػػزَّاِد ُذْخػػػػػػرًا
 َوَمػػػػػػػا اَلُبػػػػػػػدَّ َأْف َيػػػػػػػْأِتي َقِريػػػػػػػبٌ 

 

 َوَلِكػػػػػػػػفَّ التَِّقػػػػػػػػيَّ ُىػػػػػػػػَو السَّػػػػػػػػِعيدُ  
 َوِعْنػػػػػػػػػػػػَد اهلِل ِلأَلْتَقػػػػػػػػػػػػى َمِزيػػػػػػػػػػػػدُ 
 َوَلِكػػػػػػػػفَّ الَّػػػػػػػػِذي َيْمِضػػػػػػػػي َبِعيػػػػػػػػدُ 

 

كالخضػػكع فػػي كيبػػدك أف ىػػذا الػػنص الػػذم ينضػػح بنبػػرة إيمانيػػة كاضػػحة مردىػػا إلػػى ىػػذا التسػػميـ 
ُدواْ  تكظيؼ داللة اآلية الكريمػة  ف ُّٖ)  اأَلْلَبػابِ َفػِ فَّ َخْيػَر الػزَّاِد التَّْقػَوى َواتَّقُػوِف َيػا ُأْوِلػي  َوتَػَزوَّ ( كا 

كاف الشؾ يدب إلييا ؛ بسبب طبيعة الحطيئة النيمة إلى جمع الماؿ ، لدرجة أنو أفنػى شػطرنا كبيػرنا مػف 
ف باليجػػػػاء ، كلػػػػـ يبعػػػػد البحػػػػث كثيػػػػرنا عنػػػػدما أشػػػػار إلػػػػى أف عمػػػػره فػػػػي جمعػػػػو ، كمطمبػػػػو إف  بالمػػػػدح كا 

السياقات التي كردت نصكصيا متضمنة ذكر بعض المعاني الدينية اإلسبلمية قد كانت سياقات المػدح 
لمكػػـر معػػو ، أك اليجػػاء لحرمانػػو مػػف العطػػاء أك مػػف حػػؽ اإلكػػراـ مػػف ذلػػؾ قكلػػو فػػي بنػػي ألم عنػػػدما 

 ( :ُّٗاف )أكرمكه إذ خذلو الزبرق

                                                 
  َ  ِْػ ديكاف الحطيئة شرح السكرم ػ سابؽ ػ ص ُّْ 

  َ  ْٖػ ديكاف الحطيئة بركاية ابف السكيت ص ُّٓ
 َ  ْٓػ ديكانو بشرح السكرم ص ُّٔ
  َ  ُِّػ ديكانو بركاية ابف السكيت ص ُّٕ
 َ  ُٕٗػ سكرة البقرة آية ُّٖ
 َ  ُّيئة ص ػ ديكاف الحطُّٗ
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ـْ ِبَمْيَمَكػػػةٍ   َرد وا َعَمػػػى َجػػػاِر َمػػػْواَلُى
 

ـْ َذَىَبػػػػا  َلػػػػُو َوَلػػػػْواَل َفْضػػػػُمُي  َلػػػػْواَل اإِل
 

فالػػذيف ردكا ىػػـ بنػػك ألمو  كالجػػار ىػػك الحطيئػػة ، كمػػكالىـ أم ابػػف عميػػـ ىػػك الزبرقػػاف بػػف بػػدر 
ؿ مػػف إمكانيػػة اإلشػػارة إلػػى كيبػػدك العطػػؼ بػػالكاك الػػداؿ عمػػى اإلشػػراؾ فػػي الحكػػـ بػػيف معطكفييػػا ممػػا يقمػػ

كراميـ إياه ، إذ البد مف الفصؿ بيف فضػؿ ا  إسناد الفضؿ  كحده فيما لحقو مف خير ىؤالء القكـ كا 
، كدكر ىؤالء النػاس ، بيػد أنػو ربمػا كانػت البنيػة اإليقاعيػة لمبيػت سػببنا فػي ىػذا األمػر ، كمػع ذلػؾ فتنػو 

يػػت ، كذاؾ أمػػر آخػػر يؤكػػد مػػا ذىػػب إليػػو البحػػث مػػف أف يظػػؿ العيػػب مكجػػكدنا فػػي الصػػياغة النصػػية لمب
السياقات التي كردت فييا نصكصو المتضمنة لممعاني اإلسبلمية قد كانػت الػدافع كراء حديثػو عنيػا فػي 
ذا كردت المعػاني اإلسػبلمية فػي شػعر الحطيئػة ، فمػيس  ثنايا شعره ، يقكؿ الػدكتكر يحيػى الجبػكرم: " كا 

حظ مف الػديف كالػكرع ، بػؿ إنػو إذا خاطػب الخميفػة أك مدحػو ، فيخاطبػو  معنى ذلؾ أف الحطيئة كاف ذا
 َ(  َُْبما يرضيو ، كيمدحو بما يسره ، كبمعافو يؤمف بيا الناس " )

كممػػػا يؤكػػػد مػػػا ذىػػػب إليػػػو البحػػػث أف الحطيئػػػة قػػػد كػػػاف فػػػي عػػػداد المرتػػػديف ، كقػػػاؿ شػػػعرنا فػػػي 
ذكر صراحة رفضو طاعة أبي بكػر الصػديؽ بعػد تحريض القبائؿ المرتدة عمى قتاؿ المسمميف ، بؿ إنو 

 ( :ُُْأف كلي الخبلفة )
 َأَطْعَنػػػا َرُسػػػوَؿ اهلِل ِإْذ َكػػػاَف َصػػػاِدًقا
 َلُيوِرَثَنػػػػػػػا َبْكػػػػػػػرًا ِإَذا َمػػػػػػػاَت َبْعػػػػػػػَدهُ 

 

 َفَيػػا َعَجًبػػا َمػػا َبػػاُؿ ِديػػِف َأِبػػي َبْكػػرِ  
 َفِتْمػػػػَؾ َوَبْيػػػػِت اهلِل َقاِصػػػػَمُة الظَّْيػػػػرِ 

 

مرتديف مانعي الزكاة المتعمميف بأف النبي صمى ا عميو كسمـ قػد كػاف يػكحى فيك يردد مقكلة ال
إليو ، أما أبك بكر فبل يكحى إليو ، كمف ثمة فميس بمستحؽ أخذ الزكاة ، عمى أننا نمحظ أثػر الػردة فػي 
صياغة النص السابؽ ، مف خػبلؿ اسػتخداـ صػيغة الماضػي بػداللتيا عمػى انتيػاء الحػدث / أطعنػا ممػا 

أف مف بعده ال ييطاع لو أمر / ما باؿ ديف أبي بكر وه أم طاعتو ، كىي عقدية الردة التي تشير  يعني
إلػػى معصػػية خميفػػة الرسػػكؿ كثػػاني اثنػػيف إذ ىمػػا فػػي الغػػار ، ككػػؿ ذلػػؾ يشػػير إلػػى رقػػة ديػػف الحطيئػػة ، 

ف قيؿ إنو عاد إلى اإلسبلـ مرة أخرل بعد رٌدتو     َحتى كا 
 

ة النص والسياؽ االجتماعي عند شعراء الصنعة األربعة خرج وفي ضوء ما سبؽ مف دراس
 البحث بالنتائم التالية :

 

: لدراسػػة السػػياؽ أثػػر كاضػػح فػػي نصػػية الػػنص الشػػعرم ، كفػػي قيامػػو بالكظيفػػة التكاصػػمية  أوالً 
التي تربط المبدع بالمتمقي ، ثـ بالسياؽ الذم أيبدع فيو النص ، كترجع أىميػة السػياؽ فػي أف الػنص ال 

                                                 

  َ  ِْٓ – ِْْػ د/ يحيى الجبكرم : شعر المخضرميف كأثر اإلسبلـ فيو ػ سابؽ ػ ص َُْ
 َ ُٔٗ -ُٓٗػ ديكاف الحطيئة بركاية ابف السكيت ص ُُْ



 

427 

يمكف أف قد أيبدع في فراغ ، أك أف ليست ثمة دكاعو دعت إلى إنتاجو ، كذلؾ ال يمكف أف يكػكف الػنص 
ػا أف يخبػر بداللػة ، أك  قد أيبدع دكف أف يقكـ بميمة اإلعبلـ أك اإلخبار ، إذ البد في الػنص ليكػكف نصِّ

بالمقبكليػة فػي المعػايير بدالالت ما يتكاصؿ معيػا المتمقػي ، أك ال يتكاصػؿ ممػا يترتػب عمييػا مػا عػرؼ 
النصػػية التػػي سػػبقت اإلشػػارة إلييػػا فػػي التمييػػد األكؿ مػػف الدراسػػة ، كعمػػى ذلػػؾ فدراسػػة الػػنص كالسػػياؽ 

  َتستدعي معايير : المقبكلية كاإلعبلمية إلى جانب المقامية أك السياؽ  
 

اقو الشػػػعراء األربعػػػة قػػػد كػػػاف مرتبطنػػػا بسػػػيىػػػؤالء : أثبػػػت البحػػػث أف الػػػنص الشػػػعرم عنػػػد  ثانًيػػػا
االجتمػػػاعي الػػػذم قيػػػؿ فيػػػو سػػػكاء أكػػػاف ذلػػػؾ مػػػع الشػػػاعريف الجػػػاىمييف : أكس كزىيػػػر ، أك الشػػػاعريف 
المخضػػػرميف : كعػػػب كالحطيئػػػة ؛ فقػػػد اتفػػػؽ األربعػػػة عمػػػى الصػػػياغة العامػػػة لداللػػػة الكػػػـر كبنيػػػة كبػػػرل 

زىيػػر ، اسػػتدعت مجمكعػػة مػػف اإلجػػراءات األسػػمكبية التػػي جػػاءت دالػػة عمػػى البيئػػة الجاىميػػة مػػع أكس ك 
ف بػػػدت تمػػػؾ اإلجػػػراءات األسػػػمكبية عنػػػد كعػػػب أكضػػػح مػػػف  كالبيئػػػة اإلسػػػبلمية مػػػع كعػػػب كالحطيئػػػة ، كا 
نظيرتيا عند الحطيئة الذم كاف مشدكدنا إلى الصكرة األسمكبية الجاىمية أكثر منو إلى الصكرة األسمكبية 

  َالمتأثرة بالديف اإلسبلمي  
 

العاذلة عمى أف السبب الرئيسي في العذؿ ىك الشػيب  : اتفؽ الشعراء األربعة في مكضكع ثالثًا
ف تفاكتػػت درجػػة قػػكة األسػػباب بػػيف شػػاعر كآخػػر ، فقػػد رأينػػا العاذلػػة عنػػد أكس تعذلػػو عمػػى الشػػيب  ، كا 
كعمى شرب الخمر ، كرأينا عاذلة زىير تعذلو عمى الشػيب مػف ناحيػة ، كعمػى ذكػره امرأتػو أـ أكفػى مػف 

تعذلو عمػى الشػيب كعمػى الكػـر ، أمػا عاذلػة الحطيئػة فقػد عذلتػو عمػى ناحية أخرل ، كرأينا عاذلة كعب 
ف كػػاف عػػذليا ال يقتػػرب مػػف الدرجػػة عينيػػا التػػي كجػػدناىا عنػػد الشػػعراء  ىمكػػة مالػػو كعمػػى المشػػيب ، كا 
الثبلثػػة السػػابقيف ، بػػؿ إننػػا كجػػدنا الحطيئػػة يبػػادر المػػرأة بالعػػذؿ الػػذم كصػػؿ إلػػى درجػػة عاليػػة مػػف القػػبح 

ػًؿ نسػبيا ، كسػكء تربيتيػا ألبنائيػا ، كىػك بػذلؾ  عندما تكجػو بػو إلػى أمػو ، فقػد عػذليا عمػى قبحيػا ، كدىخى
  َيبتعد عف أصحابو الثبلثة الذيف صكركا المرأة صاحبة العذؿ 

 

: بدا الشعراء األربعة مأزكميف بقضػية الػزمف كمػا ارتػبط بيػا مػف حػديث عػف الشػيب كأثػره  رابًعا
ف ظيػػر أثػػر الػػزمف كالمشػػيب بكضػػكح عنػػد أكس الػػذم عمػػى الحيػػاة االجتماعيػػة الخاصػػة  بكػػؿٍّ مػػنيـ ، كا 

رأل فيػػو حػػدِّا قاطعنػػا لممذاتػػو كشػػيكاتو ، ككػػاف أف اتجػػو إلػػى معػػاقرة الخمػػر لينسػػى بيػػا أمػػر التفكيػػر فػػي 
المشيب كالمصير ، بينما كاف المشيب عند زىير داعية تأمؿ في الحياة كاألحياء ؛ كلذلؾ كانػت نظرتػو 

رة الحكيـ المجػرب لؤلمػكر الخبيػر بخبايػا الػزمف كدالالتػو ، كاختمفػت نظػرة كعػب لمػزمف ، إلى المكت نظ
كمف ثـ المكت ؛ ألنيا قد كانت نظرة متأثرة بالديف اإلسبلمي ، كما بثو مف قػيـ متعمقػة بالحيػاة كالمػكت 

ممػػكت ىػػذه ، كأمػا نظػػرة الحطيئػػة لممػكت ، فقػػد كانػػت نظػػرة سػطحية ػ إف جػػاز التعبيػر ػ ألنػػو لػـ يعػػط ل
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األىميػػة أك تمػػؾ المكانػػة مػػف شػػعره ، كمػػا كانػػت عنػػد أكس كزىيػػر ككعػػب بػػف زىيػػر ، كقػػد عمػػؿ الباحػػث 
  َذلؾ بطبيعة الحطيئة الباحثة عف الماؿ بكؿ كسائؿ البحث المتاحة لو 

 

: ارتبطت نظرة الشعراء األربعة إلى المعتقد الديني بالبيئة التي عاش فييا كؿ منيـ فقد  خامًسا
ا أكسنػػا كزىيػػرنا متػػأثريف إلػػى حػػد بعيػػد بمػػا عرفػػاه مػػف الػػديانات السػػماكية التػػي كانػػت مكجػػكدة بػػالجزيرة رأينػػ

ػا مػف  العربية مثؿ الييكدية كالنصرانية ، كقػد انعكػس ىػذا التػأثر عمػى مػا أبػدعاه مػف شػعر تضػمف بعضن
ة ، في حػيف كانػت نظػرة كعػب األمكر المتعمقة بالديانتيف السابقتيف ، كبما أكعزتو إلييما التجربة الحياتي

إلى المعتقد الديني متأثرة تماـ التأثر بالديف اإلسبلمي ، كبرز ذلؾ في أسػمكبو كفػي معانيػو التػي طرقيػا 
، بحيث يمكف القكؿ إف نظرتو إلى المعتقد الديني قد كانت نظرة الصحابي الػذم تعمػـ مػف النبػي صػمى 

حطيئة ، فتنو قد ألـ في شػعره بمػا كػاف فػي المسػيحية مػف ا عميو كسمـ ، كأخذ عنو عمـ الديف ، أما ال
بعض العادات ، كما ضـ شعره الكثير مف الظكاىر اإلسبلمية ، كلكنيا كانػت مرتبطػة بطبيعػة حياتػو ؛ 
كلػػذلؾ لػػـ يبعػػد البحػػث عمػػا رآه القػػدماء مػػف كصػػؼ الحطيئػػة برقػػة الػػديف ، أك بػػأف الػػديف لػػـ يكػػف يمثػػؿ 

  َي إبداعو عمى حد سكاء  الركف الركيف في حياتو ، كف
 

: تبػػيف لمباحػػث مػػف ربػػط الػػنص بالسػػياؽ االجتمػػاعي أف الشػػعر الجػػاىمي كمػػا بػػدا عنػػد  سادًسػػا
أكس كزىيػػر قػػد كػػاف مرتبطنػػا بالبيئػػة العربيػػة الجاىميػػة مػػف حيػػث الخصػػائص الفنيػػة كالدالليػػة ، كذاؾ مػػا 

مبنػػي عمػػى دراسػػة الػػنص كربطػػو يعنػػي أف قضػػية الشػػؾ فػػي الشػػعر الجػػاىمي لػػـ تكػػف بػػاألمر الصػػائب ال
الربط المناسب بالبيئػة التػي أيبػدع فييػا ، كاألمػر عينػو يمكػف أف ييقػاؿ بالنسػبة لػربط الػنص الشػعرم عنػد 
ا فػي شػعرىما ، سػكاء فػي المنػاحي اإليجابيػة  كعب كالحطيئة بالبيئة اإلسبلمية ، إذا قػد بػدا أثرىػا كاضػحن

ظيػػػرت عنػػػد الحطيئػػػة مثػػػؿ نصػػػو الػػػذم قالػػػو فػػػي الػػػردة  التػػػي طرقاىػػػا ، أك فػػػي المنػػػاحي السػػػمبية التػػػي
  َكتحريض المرتديف عمى قتاؿ المسمميف  
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تيػػار الصػػنعة الشػػعرية : دراسػػة نصػػية مقارنػػة بػػيف الشػػعراء الجػػاىمييف اتخػػذ الباحػػث مػػف : 
ذيف يمثمػػػكف تيػػػارنا شػػػعريِّا امتػػػد مػػػف عنكاننػػػا لدراسػػػة الػػػنص الشػػػعرم عنػػػد ىػػػؤالء الشػػػعراء الػػػوالمخضػػػرميف 

الجاىمية إلى ما بعد اإلسبلـ ، ككاف الداعي إلى سمكيـ في عداد تيار شعرم كاحد أمرنا قديمنا نظػر فيػو 
النقاد الذيف أطمقكه إلى مػا بػيف ىػؤالء الشػعراء مػف الػركابط االجتماعيػة حيػث المصػاىرة كالقرابػة النسػبية 

كاف ليا دكر كبير فيما بينيـ مف تكافؽ إبداعي ، كذلػؾ مػا يؤكػده عممػاء كغيرىا مف أنساؽ القرابة التي 
األنثركبكلكجيا الذيف ذىبكا إلى القكؿ " بأف النسؽ القرابي ييعزل إلى العكامؿ البيكلكجية الكراثيػة ، فػالفرد 

جػػاب يػرتبط بأمػػو كأبيػػو بسػػبب مكلػػده ، كيػػرتبط األب كاألـ ببعضػيما بسػػبب معيشػػتيما كاشػػتراكيما فػػي إن
( كركايػػػة ُاألطفػػاؿ ، كيػػرتبط األطفػػاؿ بعضػػيـ بػػبعض ؛ بسػػبب انتمػػائيـ إلػػى نفػػس السػػبللة كاألصػػؿ )

بعضيـ عف بعض ، ىذا إلى جانب بعض المناحي الفنية التي بدت قاسمنا مشتركنا بينيـ ، بحيث تؤكد 
حػػد االنتمػػاء إلػػى ىػػذه المنػػاحي الفنيػػة العبلقػػات االجتماعيػػة كالمصػػاىرة كالنسػػب كالركايػػة ، كمػػف ثمػػة تك 

  َمذىب شعرم بعينو 
كقد حاكؿ البحث أف يدرس النتاج الشعرم ليؤالء الشعراء في ضكء النظرة النقدية الحديثة التي 
جراءاتػػو ، متخػػذنا مػػف ىػػؤالء الشػػعراء أربعػػةن ؛ ليجػػرم عمػػى  ارتضػػى أف تقػػكـ عمػػى مبػػادئ عمػػـ الػػنص كا 

اء األربعػػػة قػػػد مثمػػػكا الجاىميػػػة كاإلسػػػبلـ ، فمػػػف نتػػػاجيـ الشػػػعرم دراسػػػتو النصػػػية ، ككػػػاف ىػػػؤالء الشػػػعر 
الجاىمية كاف أكس بف حجر كزىير بف أبػي سػممى ، كمػف المخضػرميف كعػب بػف زىيػر كالحطيئػة  ألف 
ؿ عمػػى النحػػك الػػذم أشػػار إليػػو البحػػث فػػي  ىػػؤالء األربعػػة ىػػـ رأس ىػػذا التيػػار الشػػعرم ، أك ركاده األيكى

  َالشعرية  التمييد الثاني المتعمؽ بتيار الصنعة 
كقد اقتضت طبيعة المنيج النقدم الذم اتكأ عميو البحث أف يدرس الباحث النتاج الشعرم عند 
جراءاتػػػو ، كمػػػف ثػػػـ ، فقػػػد قسػػػـ البحػػػث إلػػػى بػػػابيف ميػػػد أماميمػػػا  الشػػػعراء األربعػػػة فػػػي ضػػػكء مبادئػػػو كا 

عػػيف عمػػى تحقػػؽ بتمييػػديف عػػرض فػػي أكليمػػا إلػػى مفيػػـك المػػنيج النصػػي كمبادئػػو ، أك معػػاييره التػػي ت
نصية النص ، كعرض في ثانييما لتيار الصنعة الشعرية في التراث النقدم العربي ، ككذلؾ مف خػبلؿ 
الرؤيػة النقديػة الحديثػة ، ككػػاف عػرض تيػار الصػػنعة فػي ىػذا التمييػد إنمػػا ؛ ألف المػادة الشػعرية لمبحػػث 

ػػ رؼ تػػارة بتيػػار الصػػنعة ، أك بعبيػػد كانػػت النتػػاج الشػػعرم عنػػد الشػػعراء المنتمػػيف إلػػى ىػػذا التيػػار الػػذم عي
ف كاف آثر تيار الصنعة ؛ لما يتسـ بػو ىػذا المصػطمح مػف مناسػبة لئلبػداع الشػعرم ، حيػث  الشعر ، كا 

  َالمعايشة التامة لعممية تخمؽ النص الشعرم 
كقػػد عػػرض الباحػػث فػػي البػػاب األكؿ الػػذم عنكنػػو بمسػػتكيات البنػػاء الشػػعرم ألربعػػة فصػػكؿ أك 

المسػتكل الصػكتي كالمفظػي كالتركيبػي ، ثػـ مسػتكل الصػكرة الشػعرية ، صػحيح أف ىػذه  مستكيات ىػي :
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المسػػتكيات األربعػػة تنتمػػي إلػػى مػػا ييعػػرؼ بنحػػك الجممػػة الػػذم يػػتـ فيػػو تفتيػػت الػػنص المػػدركس إلػػى ىػػذه 
المستكيات األربعة ، مما يختمؼ كنظرة عمـ النص التي اىتمت بػالبنى الكميػة التػي يرتكػز عمييػا الػنص 

بيػػد أف المسػػكغ لدراسػػة ىػػذه المسػػتكيات قػػد كػػاف بػػدافعيف أكليمػػا : أف الػػنص الشػػعرم بنػػاء لغػػكم فػػي  ،
األسػػاس ، كأم بنػػاء لغػػكم يتكػػكف مػػف ىػػذه المسػػتكيات جميعيػػا ، كمػػف ثمػػة كػػاف البػػد مػػف دراسػػة ىػػذه 

يػة ؛ إذ المستكيات ، ىذا إلى جانب أنو ال يتصكر أف يدرس نص شعرم بعيدنا عف دراسػة بنيتػة اإليقاع
ال كجػػكد لمػػا يمكػػف أف يطمػػؽ عميػػو لفػػظ شػػعر بعيػػدنا عػػف اإليقػػاع الػػذم اسػػتدعت دراسػػتو كػػذلؾ دراسػػة 
المستكيات األخرل ، فدراسة المفظة مف خبلؿ بنيتيا الصػرفية كالمعجميػة كالدالليػة أمػر البػد مػف تحققػو 

مفظػػة دكف أخػػرل ؛ عنػػد دراسػػة الػػنص الشػػعرم بصػػفة خاصػػة ؛ ألف الشػػعر يتسػػـ باالختيػػار المقصػػكد ل
ألف المفظػػة المختػػارة تػػؤدم مػػف الػػدالالت التػػي يريػػدىا المبػػدع مػػا ال تؤديػػو المفظػػة المترككػػة ، كمػػا أف 
دراسة المستكل المفظي شأنيا شأف المسػتكل الصػكتي ، تعػيف عمػى تمثػؿ القكاسػـ المشػتركة أك المختمفػة 

بة لمسػػتكل التراكيػػب كمسػػتكل الصػػكرة بػػيف الشػػعراء األربعػػة مكضػػكع البحػػث ، كاألمػػر عينػػو يقػػاؿ بالنسػػ
  َالشعرية 

كأما الدافع الثاني كراء دراسة ىذه المستكيات البنائية ، فيك إدراؾ عمماء النصيات ألىميػة ىػذه 
المستكيات عند دراسة النص الشعرم ، كقد أكرد البحث أقكاؿ عمماء النصيات التػي تؤكػد عمػى أف عمػـ 

ه المسػػتكيات ككصػػفيا كصػػفنا دقيقنػػا يسػػيـ فػػي إنجػػاز المػػنيج الػػنص فػػي مسػػيس الحاجػػة إلػػى دراسػػة ىػػذ
  َالنصي في دراسة النص دراسة مستكفية لجميع مناحي العممية اإلبداعية 

عرض البحث في الفصؿ األكؿ مف ىذا الباب لمبنية اإليقاعية مف خبلؿ دراسة القيـ اإليحائيػة 
لتككيف الدكاؿ المغكيػة ، ككػذلؾ مػف خػبلؿ  لؤلصكات حاؿ إفرادىا كحاؿ تركبيا مع غيرىا مف األصكات

دراسة الكزف الشعرم كالقافية ، كقد خمػص البحػث فػي ىػذا الفصػؿ إلػى مجمكعػة مػف النتػائج التػي تؤكػد 
انتمػػاءىـ إلػػى تيػػار شػػعرم كاحػػد ، فقػػد كجػػد لػػدييـ تكافقنػػا فػػي تكظيػػؼ القػػيـ اإليحائيػػة لؤلصػػكات المفػػردة 

ه القيـ بحيث كجدنا لدييـ جميعنا تكظيفنا ألصكات بعينيا في مكظفيف دكر السياؽ النصي في تجسيد ىذ
سياقات خاصة كانت األصكات المختارة فييا مبلئمػة تمػاـ المبلءمػة لمسػياؽ الػذم كضػعت فيػو ، كػذلؾ 
كجدناىـ يكظفكف التراكيب الصكتية في سياقاتيـ النصية بحيث برزت القيمة اإليحائية كالقيمة اإليقاعية 

لصػػكتية التػػي تػػـ اختيارىػػا بعنايػػة فائقػػة تؤكػػد جانػػب الصػػنعة فػػي بنيػػة الػػنص الشػػعرم لتمػػؾ التراكيػػب ا
  َعندىـ 

كمف تماـ التكافؽ بيف اإلبداع الشعرم لدييـ كجدناىـ ػ كىـ الشعراء الفحكؿ ػ ال يحفمكف ببعض 
عجػػز  الظػػكاىر اإليقاعيػػة مثػػؿ التصػػريع رغػػـ إدراكيػػـ لقيمػػو اإليقاعيػػة كاإليحائيػػة ، كلػػـ يكػػف ذلػػؾ عػػف

نما رأكا أف لمتصريع مكاضع يحسف أف يككف فييػا ، كأخػرل ال يحسػف أف يكػكف فييػا ،  شعرم منيـ ، كا 



 

432 

ثػـ إنيػـ استعاضػػكا بػالظكاىر اإليقاعيػػة األخػرل كالجنػاس كالتكػػرار كالترديػد كرد األعجػػاز عمػى الصػػدكر 
نمػػا كجػػدناه فػػي مقدمػػة بعػػض  قصػػائدىـ كفػػي ثنايػػا عػػف التصػػريع الػػذم لػػـ يختػػؼ نيائيِّػػا مػػف شػػعرىـ ، كا 

ا في تكظيؼ القيـ اإليقاعية كاإليحائيػة ليػذه الظػكاىر الصػكتية ،  البعض اآلخر منيا ، كما نجحكا أيضن
بحيث قامت ىذه الظكاىر بأداء الدكر اإليقاعي كاإليحائي في آفو معنا مما يعني أف تخير ىذه الظكاىر 

ياقات التػػي اسػػتيخدمت فييػػا ىػػذه الظػػكاىر قػػد تػػـ فػػي ضػػكء عنايػػة كقصػػدية دقيقػػة تمػػت فييػػا رعايػػة السػػ
  َاإليقاعية  

كقػػد تكصػػؿ البحػػث مػػف دراسػػة الظػػكاىر اإليقاعيػػة فػػي نتػػاج ىػػؤالء الشػػعراء ، أف تمػػؾ الظػػكاىر 
اإليقاعية قد أسيمت بدكر كاضح في إنتاج الترابط النصي كالتبلحـ كالتماسؾ النصي بيف األبيات التي 

ا ممػػا جػػاءت ىػػذه القصػػيدة متكافقػػة كالرؤيػػة النقديػػة الحديثػػة التػػي كردت فييػػا ، كمػػف ثمػػة القصػػيدة كميػػ
نظرت إلييػا عمػى أنيػا عمػؿ إبػداعي ال يمكػف تصػكره إال عمػى نحػك تركيبػي ؛ ألنيػا عنػدما خرجػت مػف 

  َالمبدع لـ تخرج إال عمى ىذه الييئة المركبة الكاممة البنية 
حػػث تقاربنػػا كبيػػرنا فػػي نسػػبة اسػػتخداـ كجػػد الب كفػػي دراسػػة الػػكزف الشػػعرم عنػػد الشػػعراء األربعػػة

البحكر الشعرية سكاء مف حيث عػدة البحػكر المسػتخدمة عنػد كػؿ شػاعر ، أك مػف حيػث النسػبة المئكيػة 
ف كاف ثـ افتراؽ فمرجعو إلػى الكػـ الشػعرم لكػؿ  لكـ األشعار التي صيغت عمى كؿ بحر عمى حدة ، كا 

ء لػـ يخرجػكا عػف سػنف الشػعراء العػرب المعاصػريف كاحد منيـ ، كما تبيف لمبحث كذلؾ أف ىؤالء الشػعرا
ليـ أك السابقيف عمييـ مف حيث شيكع بعض األكزاف الشعرية دكف البعض اآلخر ، مما يعني ارتباطيـ 
بالبيئة الشعرية التي عاشكا فييا ، كىك ما يؤكد بدكره عمػى أف قضػية االنتحػاؿ التػي شػاع إطبلقيػا عنػد 

ة قػد كانػت قضػػية متسػرعة ، كلػـ تسػتند إلػػى بػراىيف كاقعيػة ، أك بيئيػػة دراسػة الشػعر العربػي فػػي الجاىميػ
  َبالدرجة الكافية 

كمػػا كشػػفت دراسػػة القافيػػة عنػػدىـ عػػف التقػػارب الشػػديد بيػػنيـ فػػي اسػػتخداـ أحػػرؼ الػػركم ، كفػػي 
الالت تكظيؼ البنية المقطعية لمقافية ، كربط الداللة المنكطة بيا ببقية أبيات القصيدة مف ناحية ، كبالد

التي أنتجتيا القكافي التي بدت مترابطة كذلؾ مع سائر ما يدؿ عميو بيتيا ، ككاف مف تماـ التكافؽ بػيف 
الشػػعراء األربعػػة أنيػػـ كػػانكا يميمػػكف إلػػى القػػكافي ذات الكثافػػة المتكسػػطة ، كىػػذا الميػػؿ يشػػير إلػػى طبيعػػة 

ؾ كالتنقيح كالتيذيب لما يبدعكف مػف ىؤالء الشعراء في نظـ الشعر ، إذ برغـ ما عيرؼ عنيـ مف التحكي
شعر ، فقد كانكا مؤمنيف بالطبيعة الطيعة لمشعر، كترادؼ الدكر الداللي لنظيره اإليقاعي في سبيؿ أداء 
الكظيفة األساسية لمشعر ، كىي التعبير عف التجربة الذاتية لمشاعر كتكصيميا إلى المتمقي الػذم يشػعر 

لمرتبطػػة بالتػػذكؽ الفنػػي الجمػػالي الػػذم يتعمػػؽ بػػدكره بتكامػػؿ منظكمػػة عنػػد تمقييػػا بغيػػر قميػػؿ مػػف المتعػػة ا
 َالمستكيات المككنة لبنية النص الشعرم 
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كمػػا كشػػفت دراسػػة القافيػػة عػػف لجػػكء ىػػؤالء الشػػعراء إلػػى بعػػض الضػػركرات الشػػعرية ، كلػػـ يكػػف 
نما كاف بدافع تغميب البنية اإليقاعية عم ى غيرىا مػف البنػى ، ذلؾ بدافع العجز ، أك الضعؼ الفني ، كا 

كقػػػد تراكحػػػت ىػػػذه الضػػػركرات مػػػا بػػػيف الضػػػركرات المغكيػػػة حيػػػث إبػػػداؿ بعػػػض الحػػػركؼ مػػػف بعػػػض ، 
كالضػػركرات النحكيػػة ، كقػػد كانػػت الضػػركرات الػػكاردة عنػػدىـ بػػف بػػاب الضػػركرات المباحػػة لمشػػاعر دكف 

عػػة لػػـ تكػف تمثػػؿ حيػػزنا غيػره مػػف مسػتعممي المغػػة ، كمػػا أف ىػذه الضػػركرات التػػي لجػأ إلييػػا الشػعراء األرب
  َكبيرنا مف إنتاجيـ الشعرم 

كعػػرض البحػػث فػػي الفصػػؿ الثػػاني لممسػػتكل المفظػػي ، كدرس فيػػو مفيػػـك المفظػػة كأىميتيػػا فػػي 
النص الشعرم ، كارتكز عمى مباحث ثبلثة درس في أكليا البنية المغكيػة لمكممػة مػف حيػث حجػـ الكممػة 

الشػػعراء األربعػػة لػػبعض الكممػػات ذات الطػػكؿ الػػداؿ ،  ، أك غرابتيػػا ، كقػػد كشػػؼ البحػػث عػػف اسػػتخداـ
نمػا ألف ىػذه الكممػات الطكيمػة  بمعنى أف استخداميـ لمكممػات ذات الطػكؿ لػـ يكػف تشػدقنا ، أك تكمفنػا ، كا 
قػد رأكىػػا منتجػة لمداللػػة المػرادة بحيػػث ال تسػتطيع غيرىػػا مػف الكممػػات أف تقػـك بالػػدكر عينػو ، كمػػا أنيػػـ 

ظ الغريبػػة التػػػي ترجػػع غرابتيػػا إلػػى ككنيػػا ليسػػػت عربيػػة ، كقػػد كػػاف ذلػػؾ بػػػدافع اسػػتخدمكا بعػػض األلفػػا
التأثير كالتػأثر بػيف الحضػارات المتجػاكرة ، ذلػؾ التػأثير التػي مارسػتو الحضػارة العربيػة فيمػا جاكرىػا مػف 
ػػا فػػي اسػػتعماؿ ىػػذه األلفػػاظ األعجميػػة ، مػػا  الحضػػارات ، كلػػـ يجػػد مسػػتعممك المغػػة غضاضػػة أك حرجن

  َلداللة المرتبة بيا مف الكضكح بحيث ال تحكج المتمقي إلى عناء البحث الكاشؼ عف دالالتيا دامت ا
كفي سياؽ دراسة البنية الصرفية لمكممة كجدنا نجاح ىؤالء الشعراء في تكظيػؼ األبنيػة الصػفية 

ح كالتيذيب التي المختمفة إلنتاج الدالالت المرادة مف استخداـ صيغنا صرفية بعينيا مجسدنا لحقيقة التنقي
اتسـ بيا ىؤالء الشعراء األربعة ، ككاف مف نتائج ىذه الدقػة فػي اسػتخداـ صػيغ صػرفية بعينيػا أف بػدت 
األبيػػػات الشػػػعرية متبلحمػػػة كمتماسػػػكة بفضػػػؿ العبلقػػػة بػػػيف البنػػػى الصػػػرفية كالداللػػػة التػػػي تػػػدكر حكليػػػا 

تماسػػؾ النصػػي سػػكاء كػػاف ذلػػؾ عمػػى األبيػػات ، كمػػف ثمػػة ، فقػػد أسػػيمت البنيػػة الصػػرفية فػػي الػػتبلحـ كال
مسػػػتكل البيػػػت الكاحػػػد ، أك كػػػاف عمػػػى مسػػػتكل مجمكعػػػة األبيػػػات المنتييػػػة ببنيػػػة مكرفكلكجيػػػة / صػػػرفية 

  َكاحدة ، كمف ثمة عمى مستكل النص كمو 
كعند دراسة البنيػة الدالليػة لمفظػة تبػيف أف ىػؤالء الشػعراء األربعػة لػـ يخرجػكا عػف سػنف الشػعراء 

امات األلفػاظ كدالالتيػا المتعمقػة بػالزمف أك العمػر أك المػكف ، أك تمػؾ األلفػاظ المنتميػة العرب في اسػتخد
ا  إلى حقؿ الحيكاف ، ذلؾ الحقؿ الذم كشؼ عف ارتباط الشعراء بالبيئة التي عاشكا فييػا ارتباطنػا كاضػحن

سة البنية يكشؼ عف حقيقة الزمف الذم عاشكا فيو ، كيدحض مف ثمة قضية االنتحاؿ ، كما كشفت درا
الدالليػػػة عػػػف اسػػػتخداـ بعػػػض ىػػػؤالء الشػػػعراء أللفػػػاظ ذات مػػػدلكالت دينيػػػة ، كيبػػػدك أف اسػػػتخداميا عنػػػد 
الشػػاعريف الجػػاىمييف أك كزىيػػر ، إنمػػا قػػد كػػاف بػػدافع التػػأثر بالػػديانات السػػماكية المكجػػكدة فػػي الجزيػػػرة 
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لتػػي اكتسػػبيا كػػؿ منيمػػا أمػػا عنػػد العربيػػة كالييكديػػة كالنصػػرانية ، إلػػى جانػػب طبيعػػة الخبػػرات الحياتيػػة ا
ف  كعب كالحطيئة فقػد كػاف اسػتخداميـ لؤللفػاظ ذات المػدلكؿ الػديني متػأثرنا بطبيعػة البيئػة اإلسػبلمية ، كا 

ا عند كعب     َكاف ىذا األثر أشد كضكحن
كقػػد عػػرض البحػػث فػػي الفصػػؿ الثالػػث لممسػػتكل التركيبػػي فػػي نتػػاج ىػػؤالء الشػػعراء مػػف خػػبلؿ 

يما البنى الخبريػة التػي ارتكػزت عمػى محػكريف : أكليمػا بنيػة التككيػد ، كفييػا درس مبحثيف درس في أكل
البحػػث الكسػػائؿ الغكيػػة كالتركيبيػػة المنتجػػة لعمميػػة التككيػػد الػػداللي ، كالسػػياقات التػػي كردت فييػػا عمميػػة 

بلثتيا عدكالن عف التككيد ، كثانييما : بنية العدكؿ كدرس فييا التقديـ كالتأخير كالحذؼ كالزيادة باعتبار ث
األصؿ المغكم ، كأما المبحث الثاني لممستكل التركيبي ، فقد درس فيو البحث البنى اإلنشػائية مػف أمػر 
كنيي كاستفياـ كنداء كتمني ، كما درس البحث في نياية ىذا الفصؿ ما بيف بنيتٍي الخبر كاإلنشاء مف 

  َتداخؿ 
لتركيبػػػػي فػػػػي إبػػػػراز مبلمػػػػح التميػػػػز كقػػػػد كشػػػػؼ البحػػػػث فػػػػي ىػػػػذا الفصػػػػؿ عػػػػف دكر المسػػػػتكل ا

كالخصكصػػية بػػيف مبػػدع كآخػػر ، أك مجمكعػػة مػػف الشػػعراء المنتمػػيف إلػػى تيػػار أك مػػذىب ، كمجمكعػػة 
أخػػرل منتميػػة إلػػى مػػذىب أك تيػػار آخػػر ، كقػػد تبػػيف لمبحػػث أف شػػعراءه األربعػػة قػػد كػػانكا متفقػػيف عمػػى 

كيمػػة كالجمػػؿ القصػػيرة ، كقػػد ارتػػبط ىػػذا التنكيػػع بػػيف اسػػتخداـ بعػػض الظػػكاىر التركيبيػػة مثػػؿ الجمػػؿ الط
التنكيع بطبيعة السياؽ النصي مف ناحية كالسياؽ الخارجي مف ناحية أخرل ، كما أنيـ كظفكا المستكل 
التركيبػػي فػػي االنتقػػاؿ بالمغػػة الشػػعرية مػػف مجػػرد اإلخبػػار إلػػى لحظػػة المتعػػة باإلبػػداع ، كذلػػؾ مػػا يحقػػؽ 

ا عنػػد دراسػػة التػػداخؿ بػػيف عمميػػة التكاصػػؿ بػػيف المبػػدع كالمتمقػػي ،  كذلػػؾ مػػا بػػرز بصػػكرة أكثػػر كضػػكحن
  َبنيتٍي الخبر كاإلنشاء 

عرض البحث في الفصؿ الرابػع األخيػر مػف البػاب األكؿ لمصػكرة الشػعرية عنػد شػعراء الصػنعة 
مف خبلؿ مبحثيف ىما : الصكرة الجزئية ، كالصكرة الكمية ، كقد قدـ الباحػث بػيف يػدٍم ىػذيف المبحثػيف 

ا عػػف مفيػػكـ الصػػكرة الشػػعرية كأىميتيػػا فػػي الػػنص الشػػعرم متكئنػػا فػػي ىػػذا التمييػػد عمػػى الرؤيػػة تمييػػدن 
النقدية القديمة ، كنظيرتيا الحديثة ، كربػط ىػذه المفػاىيـ بطبيعػة الصػنعة التػي اتسػـ بيػا ىػؤالء الشػعراء 

  َاألربعة 
ية باعتبارىا الصػكر في مبحث الصكرة الجزئية عرض البحث لكؿ مف التشبيو كاالستعارة كالكنا

الببلغية الجزئية المككنة لمصكرة الشعرية عند الشعراء األربعة الذيف تمتعكا بسعة الخيػاؿ كرىافػة الحػس 
، كقػػدرة عمػػى التقػػاط أكجػػو الشػػبو الجامعػػة بػػيف الظػػكاىر التػػي تضػػمنتيا صػػكرىـ ممػػا جعػػؿ ىػػذه الصػػكر 

يمكػػػف أف تشػػػينيا ، كمػػػا كانػػػت ىػػػذه  تخػػػرج إلػػػى حيػػػز الكضػػػكح كالبعػػػد عػػػف اإلغمػػػاض أك التعميػػػة التػػػي
الصكر مرتبطة دالليِّا كفنيِّا بالبيئػة التػي عاشػكا فييػا ، كمػف ثمػة فقػد ترتػب عمػى ذلػؾ أف تبػرز عبلقػات 
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التأثير كالتػأثر بػيف الشػعراء األربعػة ، حيػث كجػد البحػث الكثيػر مػف الصػكر الجزئيػة تتكػرر عنػدىـ ممػا 
ىػػك مػػا عيػػرؼ بتيػػار الصػػنعة الشػػعرية ، كذلػػؾ مػػا يؤكػػد أف  يؤكػػد طبيعػػة انتمػػائيـ إلػػى مسػػمؾ فنػػي كاحػػد

عبلقات القربى كالمصاىرة كالركاية أك التممذة لـ تكػف كحػدىا الػدافع إلػى سػمكيـ جمػيعيـ فػي ىػذا التيػار 
  َالشعرم 

كفػػػي مبحػػػث الصػػػكرة الكميػػػة بػػػدا منػػػذ المحظػػػة األكلػػػى أنيػػػـ قػػػد عمػػػدكا إلػػػى أف تكػػػكف قصػػػائدىـ 
آليػػة القػص الشػعرم الػػذم تنكعػت مداخمػػو، كتفرعػت مضػامينو مػػا بػيف المػػرأة  مترابطػة، كذلػؾ مػػف خػبلؿ

كالحيكاف كالجماد/ الطمؿ، كقد كجد البحث لدييـ المقدرة الفنية عمى عنصػر الحكػي كالدراميػة القصصػية 
  َالتي تستطيع بفعالياتيا المختمفة أف تجذب المتمقي إلييا، كأف تمتعو فنيِّا كجماليِّا

ذا كاف الحي ا مف الصكرة الكمية سكاءه أكانت قصصية أك كصفية فتنيا كا  كاف قد أخذ حيزنا كاضحن
لـ تكف لتخمك مف العنصػر البشػرم الػذم يشػير كجػكده إلػى طبيعػة البيئػة العربيػة ، كمػا فييػا مػف تكامػؿ 
بػػيف عناصػػرىا البشػػرية كالحيكانيػػة ، كقػػد تأكػػد ذلػػؾ مػػف خػػبلؿ الصػػكر التػػي رسػػميا الشػػعراء لمحيػػكاف ، 

اصة في إطار الحاجة التي تسيطر عمى الشاعر ، فالصائد في بعض تمؾ المكحات القصصية يبدك كخ
ػػا ، كال تقػػؿ أزمتػػو عػػف أزمػػػة الحيػػكاف ، بػػؿ كجػػدنا العنصػػر البشػػػرم يقػػيـ الحيػػؿ كالمكائػػد ؛ لكػػػي  مأزكمن

ظؿ مشػدكدنا ، يتحرر مف أزمتو ، كذلؾ بالكلكج إلى عالـ الحيكاف ، كاقتناصو ، بيد أف الصراع بينيما ي
  َكشادِّا المتمقي الباحث عف نصرة أمٍّ مف الطرفيف عمى اآلخر 

أظيػػرت الصػػكرة الكميػػة الطبيعػػة العربيػػة األصػػيمة ، كىػػي الميػػؿ إلػػى الكػػـر ، ذلػػؾ الػػذم أظيرتػػو 
لكحػػة الصػػراع بػػيف العنصػػريف البشػػرم كالحيػػكاني ؛ فقػػد كػػاف الػػدافع ليػػذا الصػػراع مػػاثبلن فػػي البحػػث عػػف 

بيا إكراـ الضيؼ ػ نمكذج الحطيئػة ػ أك كسػيمة يػتـ بيػا إرضػاء األـ ػ كمػا فػي نمػكذج الصػائد  كسيمة يتـ
ا في مفرداتيػا  الذم يفشؿ في الحصكؿ عمى صيده ػ ككمتا الصكرتيف مف أثر البيئة العربية القديمة أيضن

  َكدالالتيا 
ية ، كقػػد مػػاؿ كػػؿّّ مػػف نالػػت المػػرأة حظِّػػا كبيػػرنا مػػف الصػػكرة القصصػػية ، كمثميػػا الصػػكرة الكصػػف

أكس ػ رغـ ككنو شاعرنا غزالن عمى النحك الذم مر مف ترجمتو في التمييد الثاني لمبحػث ػ كزىيػر ككعػب 
إلػػػى البعػػػد عػػػف الكصػػػؼ الحسػػػي لمفػػػاتف المػػػرأة ، فػػػي حػػػيف كجػػػدنا الحطيئػػػة يميػػػؿ إلػػػى جانػػػب الكصػػػؼ 

الحسػي لممػرأة  أك فػي جانػب  الحسي الػذم كثيػرنا مػا يخػدش الحيػاء سػكاء أكػاف ذلػؾ فػي جانػب الكصػؼ
  َاليجاء المقذع الذم تكجو بو إلى أمو 

أمػػا البػػػاب الثػػاني مػػػف البحػػػث ، فقػػد عنكنػػػو الباحػػػث بالتحميػػؿ النصػػػي ، كعمػػػد فيػػو إلػػػى دراسػػػة 
جراءاتػو التػي اسػتدعت أف  النص العرم عند الشػعراء األربعػة فػي ضػكء معطيػات عمػـ الػنص كمبادئػو كا 
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فصكؿ ككانت عناكينيا ىي : الترابط النصي ، انسجاـ الػنص ، التنػاص ،  يدكر ىذا الباب حكؿ أربعة
  َثـ النص كالسياؽ ، مع عدـ إغفاؿ البحث المعايير النصية األخرل 

في الفصؿ األكؿ مف الباب الثاني عػرض البحػث لمفيػـك السػبؾ أك التػرابط النصػي ،كقػد جعػؿ 
حػػث األربعػػة التػػي ارتكػػز عمييػػا الفصػػؿ ، متخػػذا مػػف عبلقػػة الػػربط البػػارزة عنكاننػػا لكػػؿ مبحػػث مػػف المبا

قصيدة لكؿ شاعر منيـ ليجرم عمييا التحميؿ النصػي فػي ضػكء معطيػات التػرابط أك السػبؾ الػذم كازف 
فييػػا بػػيف النظػػرة النقديػػة الحديثػػة ، كىػػي النظػػرة النصػػية ، كالنظػػرة النقديػػة القديمػػة عنػػد النقػػاد العػػرب ، 

ي التػػي حػػددىا عممػػاء النصػػيات ، لػػـ تكػػف تخػػرج عمػػا ارتػػآه النقػػاد كخمػػص إلػػى أف كسػػائؿ التػػرابط النصػػ
ف كاف ثمة افتراؽ بيف النظرتيف النقديتيف ، فما أحسبو إال افتراؽ المصطمح المرتبط  العرب القدامى ، كا 

  َباالفتراؽ الزمني بيف القدامى كالمحدثيف مف نقاد النصيات 
لنصػية كالنظػرة النقديػة القديمػة فػي التػراث العربػي ػ كاألمػر عينػو ػ المكازنػة بػيف النظػرة النقديػة ا

عالج البحث في الفصؿ الثاني مف ىذا البػاب مكضػكع انسػجاـ الػنص مػف خػبلؿ مجمكعػة البنػى الكميػة 
ذات األىمية في منظكر النقد النصي ، مع االتكاء عمى اآلليات المنتجػة لبلنسػجاـ النصػي كقػد خمػص 

لنصػػي كاالنسػػجاـ النصػػي أمػػر إجرائػػي فحسػػب ؛ ألنيمػػا يرتبطػػاف البحػػث إلػػى أف الفصػػؿ بػػيف التػػرابط ا
ارتباط كجيي العممة ببعضيما ، ذلؾ أنو إذا كاف الترابط النصي يعمؿ عمى مستكل السطح مػف الػنص 
، فتف االنسجاـ النصي عمػى مسػتكل العمػؽ منػو ، كمػف ثمػة ال يجػد البحػث داعينػا لمفصػؿ بينيمػا ، إال 

الكسػيمة اإلجرائيػػة إلنجػػاز البحػػث ؛ فكمػػا أنػو ال يمكػػف الفصػػؿ بػػيف عمػػؽ  إذا كػاف ىػػذا الفصػػؿ مػػف بػػاب
  َالشيء كسطحو ، كذلؾ ال يمكف الفصؿ بيف عمؽ النص الشعرم كسطحو 

كفي الفصؿ الثالث مف ىػذا البػاب عػرض لمفيػـك التنػاص، كربطػو بالمصػطمحات التراثيػة التػي 
يرىػا مػف المصػطمحات، كخمػص إلػى أف التػراث أنتجت داللتػو عينيػا مثػؿ األخػذ كالسػرقة كالمعارضػة كغ

العربي قد انتبػو إلػى ىػذه الظػاىرة النصػية كأيقػف عممػاؤه أف الػنص الشػعرم ال يمكػف أف ينشػأ فػي فػراغ، 
ككذلؾ ال يمكف أال تككف لو عبلقة باإلبداعات الشعرية السػابقة عميػو؛ كلػذلؾ كجػد البحػث التنػاص عنػد 

ناص الخارجي بينيـ كغيرىـ مف الشعراء، كالتنػاص الػداخمي فيمػا الشعراء األربعة عمى صكر منيا : الت
بينيـ ػ التأثير كالتأثر كأثر الركاية ػ كالتناص الذاتي الذم يتناص فيو الشػاعر مػع إبداعػو ىػك، كالتنػاص 
مػػع األمثػػاؿ باعتبارىػػا مػػف المسػػكككات الكبلميػػة المػػأثكرة بصػػكرتيا المفظيػػة كالدالليػػة، كالتنػػاص الػػديني 

  َبصكرة أساسية عمى الزمف الذم عاش فيو الشعراء األربعة  المتك 
كقد كشؼ التناص مع األمثػاؿ عػف أف اإلبػداع الشػعرم إنمػا ىػك تركػة مباحػة لمشػعراء جمػيعيـ 
سكاء اختمفت تكجياتيـ اإلبداعية أك اتفقت ، فيػـ يسػتطيعكف إثػراء نتػاجيـ الشػعرم بمػا بػيف أيػدييـ مػف 

ؿ الحالة الفكرية كالعقمية كاالجتماعية لممجتمعات العربيػة فػي فتػرات اإلبػداع المكركثات العربية التي تمث
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الشػػعرم ، كيعنػػػي ذلػػػؾ كمػػػو أف الػػدارس لمتنػػػاص يسػػػتطيع أف يميػػػز طبيعػػة المجتمػػػع ، كطبيعػػػة التفكيػػػر 
  َالسائدة فيو ، كاإللماـ بالثقافات كالحضارات السائدة في البيئة التي ينتمي إلييا النص 

لرابػػع مػػف البػػاب الثػػاني عػػرض البحػػث لمػػنص كالسػػياؽ، كقػػد ميػػد بػػيف يػػدٍم ىػػذا كفػػي الفصػػؿ ا
الفصؿ لمفيكـ السياؽ، كعبلقتو بالنص الشعرم، كمف ثمػة بالمغػة التػي صػيغ بيػا ىػذا الػنص، كقػد بػيف 
ػػا فػػي عمػػـ الداللػػة باعتبػػاره  البحػػث أف السػػياؽ كىػػك النظريػػة األحػػدث فػػي الدراسػػات النصػػية قػػد نشػػأ أساسن

ف فػػركع عمػـ المغػة، كككنػػو كػذلؾ ، فقػػد أكلػى البحػث عنايتػػو بدراسػة الػنص الشػػعرم عنػد شػػعراء كاحػدنا مػ
الصنعة في ضكء مفيكـ نظرية السياؽ، كقد ركز عدستو عمى السياؽ االجتماعي؛ ليكشػؼ عػف عبلقػة 

  َالنص بالمجتمع، كالدكر التكصيمي التفاعمي الذم يقـك بو النص الشعرم عندىـ 
السػياؽ االجتمػاعي عػف االرتبػاط التبلزمػي بػيف الػنص كالمجتمػع ، كبػدا مػف كما كشػفت دراسػة 

ا تػرؾ  التحميبلت التي قدميا البحث أف الشعراء األربعة قد كػانكا مػرتبطيف بالبيئػة العربيػة ارتباطنػا كاضػحن
رأة آثاره عمى المغة كالداللة المرادة مف إنتاج النص ، كقد برز ذلؾ بصكرة كاضحة فػي سػياؽ الكػـر كالمػ

العاذلة كالمكت ، ثـ المعتقػد الػديني ، كقػد أدل ذلػؾ االرتبػاط إلػى اإلشػارة إلػى أف قضػية االنتحػاؿ التػي 
  َطالما أطمقيا بعض مؤرخي األدب ، لـ تكف بالقضية القارة في مكضعيا 

كمػػا كشػػفت دراسػػة السػػياؽ عػػف طبيعػػة المػػرأة العربيػػة ، كتكجياتيػػا الفكريػػة كالعقميػػة كالحضػػارية   
بدت ىذه المرأة مرتبطة بالبيئة التي تنتمي إلييا ارتباطنا كثيقنا ، كقد انعكس ذلؾ عمى طبيعة حياتيا  كقد

، كطبيعة عبلقتيا بالرجؿ ، فبدت كثيرة العذؿ كالمـك لمرجؿ عمى بعض تصرفاتو مثؿ الكـر الزائػد الػذم 
يػا مػف ىػذا الكػـر المبػالغ فيػو دافعنػا قد ييمؾ الماؿ ، كألنيا ربة المنزؿ ، كمربيػة األبنػاء ، فقػد كػاف تخكف

لما تقكـ بو مف لكـ الرجؿ أك عذلو ، كما كانت ترل في معاقرة الخمر تقميبلن مف رجكلة الرجؿ ، فضػبلن 
عػػف إضػػاعتيا لممػػاؿ الممثػػؿ عصػػب الحيػػاة العربيػػة القديمػػة ، كقػػد بػػرزت بعػػض النمػػاذج النسػػائية التػػي 

، كلػـ يكػف ذلػؾ إال بػدافع تغيػر الصػكرة التػي عرفتيػا عػف  تميؿ إلى عذؿ الرجؿ ؛ بسبب الكبر كالشػيب
ػا بقضػية المشػيب ،  الرجؿ منذ بداية االقتراف الطبيعي بينيما ، كذلؾ ما يعني أنو إذا كػاف الرجػؿ مأزكمن

  َفتف المرأة لـ تكف بأقؿ منو أزمة 
فػي الجزيػرة كشؼ سياؽ المكت كالسياؽ الديني عف طبيعة التأثير كالتػأثر التػي تمػت ممارسػتيا 

العربية ، حيث بدا أبناؤىا متأثريف بالثقافات الدينية السائدة في الجزيرة العربية ، سكاء أكانت سماكية أـ 
غير سماكية ، كذلؾ ما يؤكد مف جديد فكػرة ارتبػاط اإلبػداع الشػعرم بالبيئػة التػي نشػأ فييػا ، ممػا يعنػي 

  َأنو أصيؿ النسب إلى ىذه البيئة طبيعيِّا كزمانيِّا 
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 المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع : 
 أوالً : المصادر : 

 أ ػ القرءف الكريـ 
 ب ػ دواويف شعراء البحث وشروحيا 

 أوس بف حجر : 
  َدار صادر بيركت  –ـ ُٕٗٗىػ/ُّٗٗ/ّػ ديكانو : تحقيؽ د/ محمد يكسؼ نجـ طُ 

 الحطيئة :
 ق/ُُْٕ/ُط –كيت تحقيؽ د/ محمد نعماف أميف جمعة ػ ديكانو بركاية كشرح ابف السِ 
 َالقاىرة  –مكتبة الخانجي  –ـ ُٕٖٗ 
 شرح السكرم  –ػ ديكانو مف ركاية ابف حبيب عف ابف األعرابي كأبي عمرك الشيباني ّ 
 َبيركت  –دار صادر  -ـ ُُٖٗىػ /َُُْ 

 زىير بف أبي سممى :
 صكرة عف طبعة دار الكتب المصريةػ شرح ديكانو صنعة أبي العباس ثعمب نسخة مْ 
 َمصر  –دار الكتب كالكثائؽ القكمية  –ـ ََِّىػ/ ُِّْ/ّط –ـ ُْْٗ 

  ُِٗٗىػ/ُُّْ/ُط –تحقيؽ د/ فخر الديف قباكة  –ػ شعره صنعة األعمـ الشنتمرم ٓ
  َبيركت  –دار الكتب العممية  

 كعب بف زىير : 
 ت  َد  َبيركت  –دار القمـ  –باع ػ ديكانو شرح كضبط كتقديـ د/ عمر فاركؽ الطٔ 
القكميػػػػػػػػػػػػػػػػة  الدار  –ـ َُٓٗنسخة مصكرة عف دار الكتب  –ػ شرح ديكانو صنعة السكرم ٕ 

  َلمطباعة كالنشر 
 

 ثانًيا : المراجع العربية : 
 أ ـ المراجع العربية القديمة : 

 ابف أبي اإلصبع المصري : أبو محمد زكي الديف عبد العظيـ بف محمد 
 ت  َديع القرآف تحقيؽ حفني محمد شرؼ ػ دار نيضة مصر ػ د ػ بٖ 
 ػ تحرير التحبير في صناعة الشعر كالنثر كبياف إعجاز القرآف الكريـ ، تحقيؽ حفني ٗ 
 ـ ُٓٗٗىػ/ُُْٔمحمد شرؼ ػ المجمس األعمى لمشئكف اإلسبلمية ػ القاىرة ػ       
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 ا مدي : أبو القاسـ الحسف بف بشر 
 بيف شعر أبي تماـ كالبحترم تحقيؽ السيد أحمد صقر ػ الطبعة الرابعػة  ػ المكازنةَُ 
 ـ دار المعارؼ ػ القاىرة ُِٗٗ 

 ابف األبرص : عبيد 
  َت  َبيركت د  –طبعة دار صادر  –ػ ديكانو ُُ 

 ابف األثير : ضياء الديف نصر اهلل 
 ديف عبد الحميد ػ ػ المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر ػ  تحقيؽ محمد محيي الُِ 
 ـ ُٓٗٗىػ/ُُْٔالمكتبة العصرية ػ بيركت      

 ابف األثير الحمبي : نجـ الديف أحمد بف إسماعيؿ 
 ـَََِمنشأة المعارؼ  -ػ جكىر الكنز تحقيؽ كدراسة د/ محمد زغمكؿ سبلـ ُّ

 األصفياني : أبو الفرج عمي بف الحسيف بف محمد 
 ـ ُٖٓٗػ بيركت  ػ كتاب األغاني طبعة دار الثقافةُْ 

 ـ ُِٗٗػ األغاني طبعة الييئة المصرية العامة لمكتاب ُٓ
 ابف األنباري : أبو بكر محمد بف القاسـ 

 َـ المجمع العممي دمشؽ ُٕٓٗػ أسرار المغة تحقيؽ د/ محمد بيجة البيطار ػ ُٔ 
 األلوسي : أبو الفضؿ شياب الديف السيد محمود 

 ـ  ُْٗٗىػ/ ُُْْدار الفكر  -مد حسيف العرب ػ تفسير ركح المعاني تصحيح محُٕ 
 الباقالني : أبو بكر محمد بف الطيب  

  َـ دار المعارؼ ُٕٕٗ/ْػ إعجاز القرآف تحقيؽ السيد أحمد صقر طُٖ
 البحتري : أبو عبادة الوليد بف عبيد  

دار الكتػب العمميػة  –ـ ُٗٗٗ/ُط –ػ ديكاف الحماسة كضع حكاشيو محمكد رضػكاف ديػكبُٗ
 يركت .ب -

 البطميوسي : ابف السيد 
ػػ االقتضػاب فػي شػرح أدب الكتػاب تحقيػؽ مصػطفى السػقا كد/ حامػد عبػد المجيػد ػ  الييئػة َِ

  َـ ُّٖٗالمصرية العامة لمكتاب 
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 البكري األندلسي : أبو عبيد اهلل عبد اهلل بف عبد العزيز 
 ُُْٖ/ُؿ طمبة ػ طػ معجـ ما استيعجـ مف أسماء الببلد كالمكاضع : تحقيؽ د/ جماُِ 
 بيركت  –دار الكتب العممية  -ـُٖٗٗ 

 الترمذي : اإلماـ الحامظ محمد بف عيسى بف سورة  
ىػػ مكتبػة المعػارؼ ػ ُُْٕ/ُط -ػ سنف الترمذم تعميؽ الشيد محمد ناصر الديف األلبػاني ِِ

 الرياض 
 الخطيب التبريزي : أبو زكريا يحيى بف عمي

 –الخانجي  –ـ ُْٗٗ/ّي تحقيؽ الحساني حسف عبد ا ػ طػ الكافي في العركض كالقكافِّ
   َالقاىرة 

 التيانوي : محمد عمي بف عمي بف محمد 
دار  –ـ ُٖٗٗىػ /ُُْٖ -ُط –حكاشي أحمد حسف بسج –ػ كشاؼ اصطبلحات الفنكف ِْ

  َبيركت   -الكتب العممية 
 الثعالبي : أبو منصور عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ 

القمػػكب فػػي المضػػاؼ كالمنسػػكب تحقيػػؽ محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػػراىيـ ػ دار المعػػارؼ  ػػػ ثمػػارِٓ
 ـ ُٖٓٗالقاىرة 

 ثعمب : أبو العباس أحمد 
 َـ الدار المصرية المبنانية ُٔٗٗ/ُػ قكاعد الشعر تحقيؽ د/ محمد عبد المنعـ خفاجي طِٔ

 الجاحظ : أبو عثماف عمرو بف بحر :
 –ـ ُٖٓٗىػػػػػ/َُْٓ/ٓط –بػػػػد السػػػػبلـ محمػػػػد ىػػػػاركف ػػػػػ البيػػػػاف كالتبيػػػػيف تحقيػػػػؽ كشػػػػرح عِٕ

 القاىرة  –الخانجي 
 ـ ََِْالييئة المصرية العامة لمكتاب  –ػ الحيكاف تحقيؽ كشرح عبد السبلـ ىاركف ِٖ

 الجرجاني : اإلماـ عبد القاىر 
مكتبػػػة      ػ أسرار الببلغة في عمـ البياف تعميؽ السيد محمد رشيد رضا الطبعة السادسة ػِٗ 

 ـ ُٗٓٗىػ/ ُّٕٗمد عمي صبيح ػ القاىرة مح
تصػػحيح السػػيد محمػػد رشػػيد رضػػا الطبعػػة السادسػػة ػ مكتبػػة محمػػد عمػػي  زػػػ دالئػػؿ اإلعجػػاَّ

  َُٔٗىػ/َُّٖصبيح ػ القاىرة 
 الجرجاني : عمي بف عبد العزيز الشيير بالقاضي 

 ت َػ الكساطة بيف المتنبي كخصكمو تصحيح أحمد الزيف مكتبة محمد عمي صبيح دُّ 
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 الجرجاني : محمد بف عمي بف محمد 
ػ اإلشارات كالتنبييات في عمـ الببلغة تحقيؽ د/ عبد القادر حسيف  ػ مكتبػػة اآلداب القػاىرة ِّ

 ـ ُٕٗٗ
 ابف جعفر : أبو الفرج قدامة 

 ت  َػ نقد الشعر تحقيؽ كماؿ مصطفى ػ مكتبة الخانجي ػ القاىرة ػ دّّ 
 الجمحي : محمد بف سالـ 

 ت  َقات فحكؿ الشعراء شرح محمكد محمد شاكر ػ مطبعة المدني ػ د ػ طبّْ 
 ابف جني : أبو الفتم عثماف 

 ـ ُّٖٗػ الخصائص تحقيؽ محمد عمي النجار ػ عالـ الكتب ػ بيركت ػ ّٓ
المجمس األعمى لمشئكف   -ػ المحتسب ػ تحقيؽ عمي النجدم ناصؼ كرفيقيو ّٔ

 ـ ػ القاىرة ُْٗٗاإلسبلمية
 

 : أبو منصور موىوب بف أحمد بف محمد  الجواليقي
 بيركت  –دار الكتب العممية  ُٖٗٗ/ُػ المعرب مف الكبلـ األعجمي تعميؽ خميؿ عمراف طّٕ

 الجوىري : أبو نصر إسماعيؿ بف حماد 
 ػ الصحاح ػ تاج المغة كصحاح العربية ػ بحكاشي عبد ا بف برم بف عبد الجبار ّٖ 
 ـُٗٗٗىػ/ُُْٗ/ُلمتادلي ػ دار إحياء التراث العربي ط المقدسي ككتاب الكشاح      

 ابف حمزة : الحارث
 ـ ػ دار صادر ػ ُٔٗٗ/ُػ ديكانو : إعداد كتقديـ طبلؿ حرب   ػ طّٗ

 ابف أبي خاـز : بشر
ـ ُْٗٗىػػػ/ ُُْٓ/ُػػػ شػػرح ديكانػػو تقػػديـ كشػػرح مجيػػد طػػراد  دار إحيػػاء الكتػػاب العربػػي طَْ

 لبناف 
1 

 عبد اهلل بف محمد بف سعيد بف سناف الخفاجي : أبو محمد 
 ُٗٔٗػ سر الفصاحة شرح عبد المتعاؿ الصعيدم مكتبة محمد عمي صبيح /ُْ

 ابف خمدوف : 
 ـ دار الكتب العممية ػ بيركتُِٖٗ/ٓط -ػ المقدمة مراجعة لجنة مف العمماء ِْ

 الذبياني : النابغة
 القاىرة –دار المعارؼ  –ـ ُٖٓٗ/ِط -ػ ديكانو تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ّْ
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 الرازي : محمد الرازي فخر الديف 
  ُٖٓٗ/َُْٓ/ ّػ تفسير الفخر الرازم : التفسير الكبير كمفاتيح الغيب دار الفكر طْْ
 دار المعرفة –تحقيؽ د/سعد سميماف حمكدة  –ػ نياية اإليجاز في دراية اإلعجاز ْٓ
 َاإلسكندرية  –ـ ََِّ –الجامعية  

 الحسف  الرماني : أبو
ػ النكت في إعجاز القػرآف ضػمف : ثػبلث رسػائؿ فػي إعجػاز القػرآف تحقيػؽ محمػد خمػؼ ا ْٔ

  َـ ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ُُٗٗ/ْكد/ محمد زغمكؿ سبلـ ػ ط
 الزركشي : بدر الديف محمد بف عبد اهلل 

 ـ ُِٕٗ/ِػ البرىاف في عمـك القرآف تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ دار المعرفة طْٕ 
 الزمخشري : محمود بف عمر 

ػ الكشاؼ عف حقػائؽ التنزيػؿ كعيػكف األقاكيػؿ فػي كجػكه التأكيػؿ تحقيػؽ الػرزاؽ الميػدم دار ْٖ
 ـ ػ بيركت ُٕٗٗىػ / ُُْٕ/ُإحياء التراث العربي ط

  ُْٗٗػ الفائؽ في غريب الحديث تحقيؽ عمي البجاكم كمحمد أبك الفضؿ دار الفكر ْٗ
 السبكي : بياء الديف

ـ دار الكتػػب ََُِ/ُط -ػػػ عػػركس األفػػراح فػػي شػػرح التمخػػيص تحقيػػؽ د/ خميػػؿ إبػػراىيـ َٓ
 العممية

 السكاكي : أبو يعقوب يوسؼ بف أبي بكر 
  ُٕٖٗ/ِػ مفتاح العمكـ ضبط كتعميؽ نعيـ زرزكر ػ دار الكتب العممية طُٓ

 ابف السكيت : أبو يوسؼ إسحاؽ 
ـ دار المعارؼ َُٕٗ/ّكعبد السبلـ ىاركف طػ إصبلح المنطؽ تحقيؽ أحمد محمد شاكر ِٓ
َ  

 السمجماسي : أبو محمد القاسـ :
 ىػ/َُُْ/ُط –تحقيؽ عبلؿ الفاسي  –ػ المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ّٓ 
 َالرباط   –مكتبة المعارؼ  -ـ َُٖٗ 

 سيبويو : أبو بشر عمرو بف قنبر 
 طبعة األكلى ػ دار الجيؿ ػ بيركتػ الكتاب تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف ػ الْٓ

 ابف سيده : أبو الحسف عمي بف إسماعيؿ  
 ت  َػ المخصص دار الكتب العممية ػ بيركت د ٓٓ
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 السيوطي : اإلماـ عبد الرحمف جالؿ الديف 
 ـ دار التراثُٖٓٗ/ّػ اإلتقاف في عمـك القرآف تحقيؽ محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  طٔٓ
 كأنكاعيا ، شرح محمد جاد المكلى كرفيقيو / الطبعة الثالثة  ػ المزىر في عمـك المغة ٕٓ

 ت  َدار التراث د        
 ابف الشجري : أبو السعادات ىبة اهلل بف عمي بف محمد 

ـ دار التكفيقية ُٕٗٗىػ /ُّٗٗ/ُػ مختارات شعراء العرب تحقيؽ د/ نعماف محمد أميف طٖٓ
 القاىرة –

 د الكريـ الشيرستاني: أبو الفتم محمد بف عب
 ـ دار الكتب العمميةُِٗٗ/ِط -ػ الممؿ كالنحؿ ، تعميؽ أحمد فيمي  ٗٓ

 الشوكاني: محمد بف عمي
 ـ دار الكفاءُْٗٗىػ/ُُْٓ/ُط -ػ فتح القدير تحقيؽ د/ عبد الرحمف عميرة َٔ

 ابف عبد ربو األندلسي : أحمد بف محمد 
 ـ ُٔٗٗىػ/ ُُْٔالثانية ػ العقد الفريد ػ دار إحياء التراث العربي ػ الطبعة ُٔ

 بيركت ػ لبناف        
 ابف العبد : طرفة 

 ت  َدار صادر ػ بيركت د  -تقديـ كـر البستاني  -ػ ديكانو ِٔ
 ابف عبدة : عمقمة

ـ ػ ُّٗٗىػػ/ ُُْْ/ُػػ شػرح ديكانػو بركايػة األعمػـ الشػنتمرم ، تقػديـ د/ نصػر الحتػي ػ طّٔ
  َدار الكتاب العربي ػ لبناف 

 : ابف حجر العسقالني
 دار الفكر  -ػ فتح البارم بشرح صحيح البخارم تحقيؽ الشيد عبد العزيز بف باز  ْٔ
 ـ ُٔٗٗىػ/ُُْٔ 

 العسكري : أبو ىالؿ الحسف بف عبد اهلل بف سيؿ 
 ـ ُُٕٗ/دار الفكر العربي ِػ الصناعتيف تحقيؽ عمي محمد البجاكم كصاحبو طٓٔ

 العموي : محمد بف أحمد بف طباطبا 
 ـ ػ مصر ُْٖٗ/  ّعيار الشعر تحقيؽ د/ محمد زغمكؿ سبلـ منشأة المعارؼ طػ ٔٔ

 العموي : يحيى بف حمزة 
 ػ الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كحقائؽ عمـك اإلعجاز ضبط كمراجعة جماعة ٕٔ
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 ـ  َُٖٗىػ/ََُْمف العمماء : دار الكتب العممية بيركت 
 الفارابي : أبو إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ 

 ػ ديكاف األدب تحقيؽ الدكتكر أحمد مختار عمر  ػ مجمع المغة العربية بالقاىرة ٖٔ
 ـُْٕٗ

 ابف فارس : أبو الحسيف أحمد 
ػػػ الصػػاحبي فػػي فقػػو المغػػة العربيػػة كسػػنف العػػرب فػػي كبلميػػا ، تحقيػػؽ كشػػرح السػػيد أحمػػد ٗٔ

 ـ ََِّ/ يكليك ٗٗصقر الييئة العامة لقصكر الثقافة سمسمة الذخائر رقـ
 سكريا –اتحاد الكتاب العرب  –ػ معجـ مقاييس المغة تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف  َٕ
 َـ  ََِِ 

 الفارسي أبو عمي 
 ػ ُٕٖٗ/َُْٕ/ُط  -ػ شرح األبيات المشكمة اإلعراب تحقيؽ د/ حسف ىنداكم ُٕ
  َدار القمـ ػ دمشؽ  

 الفيروز ءبادي : مجد الديف محمد بف يعقوب 
 َـ ػ البابي الحمبي  ػ القاىرة  ُِٓٗىػ/ ُُّٕ/ ُط  -ػ القامكس المحيط ِٕ

 القالي : أبو عمي إسماعيؿ بف القاسـ 
 ـ دار الكتب العمميةََِِمنشكرات محمد عمي بيضكف  -ػ ذيؿ األمالي كالنكادر ّٕ  

 ابف قتيبة : أبو محمد عبد اهلل بف مسمـ
 ىػ/َُْٖ/ُطػ أدب الكاتب ػ شرح كتقديـ عمي فاعكر ػ دار الكتب العممية ْٕ

 ـ ػ بيركت ُٖٖٗ
 دار –ـ ُّٕٗىػ/ُّّٗ/ِط –تحقيؽ السيد أحمد صقر  –ػ تأكيؿ مشكؿ القرآف ٕٓ
 التراث 

 ـ دار الكتب العممية بيركت  ُْٖٗىػ/ َُْٓ/ ُػ المعاني الكبير طٕٔ
 القرطاجني : أبو الحسف حاـز 

 ت َدلكتب الشرقية ػ منياج البمغاء كسراج األدباء تح/ محمد الحبيب بف الخكجة دارإٕ
 القيرواني : أبو الحسف بف رشيؽ 

 ـ ػ دار الجيؿُُٖٗىػ/َُُْ/ٓط -ػ العمدة تحقيؽ محمد محي الديف عبد الحميد ٖٕ
  َػ بيركت  
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 القيرواني : أبو عبد اهلل محمد بف جعفر القزاز 
 ػ ما يجكز لمشاعر في الضركرة تحقيؽ د/ رمضاف عبد التكاب ، كد صبلح اليادم ٕٗ 
 ـ ُِٗٗىػ / ُُِْالزىراء لئلعبلـ العربي ػ الطبعة األكلى         

 القزويني : جالؿ الديف أبو عبد اهلل محمد المعروؼ بالخطيب القزويني
 ػ اإليضاح في عمكـ الببلغة تحقيؽ د/ عبد الحميد ىنداكم ػ مؤسسة المختار الطبعة  َٖ

 ـ ػ القاىرة  ُٗٗٗق / ُُْٗاألكلى           
   : أبو العباس محمد بف يزيد  المبرد

 دار الكتب -ـ ُٔٗٗ/ ُط -ػ التعازم كالمراثي ، كضع حكاشيو خميؿ المنصكر ُٖ 
 بيركت -العممية  

 اإلماـ مسمـ : اإلماـ الحافظ أبو الحسيف مسمـ بف الحجاج 
 ىػ/ُُْٓ/ُط –ػ صحيح مسمـ بشرح النككيتحقيؽ عصاـ الصبابتي كرفيقيو  ِٖ

 َالقاىرة  –ث ـ دار الحديُْٗٗ
 ابف المعتز : عبد اهلل 

 ـ ػ بيركت ُِٖٗ/ّػ كتاب البديع نشر كتعميؽ كراتشقكفسكي ػ دار المسيرة ػ ط ّٖ 
 المغربي : أبو العباس أحمد بف محمد بف محمد بف يعقوب 

 /ُط –ػ مكاىب الفتاح في شرح تمخيص المفتاح تحقيؽ د/ خميؿ إبراىيـ خميؿ  ْٖ
   َبيركت  –تب العممية ـ دار الكََِّىػ/ُِْْ

 ابف منظور : أبو الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكـر 
 ت  َػ لساف العرب ػ دار صادر بيركت ػ د ٖٓ 

 ابف منقذ : أسامة بف مرشد بف عمي  
 ىػ /َُْٕػ ُعمي مينا ط/ َػ البديع في البديع في نقد الشعر تحقيؽ : عبد آ ٖٔ
 ـ دار الكتب العممية ػ بيركت ُٕٖٗ 

 
 ميداني : أبو الفضؿ أحمد بف محمد بف أحمد ال

 ت َبيركت د –دار الكتب العممية  –ػ مجمع األمثاؿ تعميؽ نعيـ حسف زرزكر  ٕٖ 
 ابف ميموف : محمد بف المبارؾ بف محمد 

 /ُػ منتيى الطمب مف أشعار العرب تحقيؽ د/ محمد نبيؿ طريفي دار صادر ط ٖٖ 
 ـُٗٗٗ 
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  جماؿ الديف بف يوسؼ ابف ىشاـ : أبو محمد عبد اهلل
 ػ مغني المبيب عف كتب األعاريب تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميػد ػ ٖٗ
 ـ ُُٗٗىػ/ُُُْالمكتبػة العصرية ػ بيركت ػ  

 ابف ىشاـ : أبو محمد عبد الممؾ
 ت  . َػ السيرة النبكية  تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ػ دار التراث ػ دَٗ

 
 بية الحديثة ب ـ المراجع العر
 إبراىيـ : د/ عبد الحميد :

 َـ  ُٖٗٗالييئة المصرية العامة لمكتاب  –ػ قامكس األلكاف عند العرب  ُٗ 
 أحمد : د/ محمد فتوح 

 ـ ُْٖٗ/ ّػ الرمز كالرمزية في الشعر المعاصر ػ دار المعارؼ ػ طِٗ 
  ُٖٗٗمعة الككيت ػ الركافد المستطرقة بيف جدليات اإلبداع كالتمقي ػ مطبكعات جاّٗ 
 القاىرة  –دار المعارؼ  -ـ ُٖٖٗ/ِط –ػ شعر المتنبي : قراءة أخرل ْٗ 

 إسماعيؿ : د/عز الديف 
 ػ التفسير النفسي لؤلدب ػ مكتبة غريب ػ القاىرة ٓٗ 
 ـ دار الكاتب ُٕٗػ الشعر العربي المعاصر : قضاياه كظكاىره الفنية كالمعنكية ػ ٔٗ 
  َرة العربي ػ القاى        

 أنس الوجود : د/ثناء 
 ـ ُْٖٗػ رمز األفعى في التراث العربي ػ مكتبة الشباب ػ القاىرة ػ ٕٗ 
 َـ ُٖٔٗالقاىرة  –مكتبة الشباب  –ػ رمز الماء في األدب الجاىميٖٗ 

 أنيس : د/ إبراىيـ 
 ـ ُُٖٗػ األصكات المغكية ػ األنجمك المصرية ػ الطبعة السادسة ٗٗ 
 ـ ُٖٕٗلمغة ػ األنجمك المصرية ػ الطبعة السادسة ػ مف أسرار اََُ 
 ـ ُٖٖٗػ مكسيقى الشعر ػ األنجمك المصرية ػ الطبعة السادسة َُُ 

 بحيري : د/ سعيد حسف 
 ـ القاىرة ُٗٗٗػ دراسات لغكية تطبيقية في العبلقة بيف البنية كالداللة ػ زىراء الشرؽ َُِ
 َالقاىرة  –ـ ُٕٗٗػ لكنجماف  ُط ػ عمـ لغة النص : المفاىيـ كاإلجراءات ػَُّ

 بدوي : د/ أحمد أحمد :
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 ـ ُٔٗٗػ أسس النقد األدبي عند العرب ػ نيضة مصر َُْ 
 بدوي : د/ عبد الرحمف 

 ـ ُٓٔٗػ في الشعر األكربي المعاصر ػ األنجمك المصرية ػ َُٓ 
 البريسـ : د/ قاسـ 

 ـ َََِ/  ُلكنكز األدبية طػ منيج النقد الصكتي في تحميؿ الخطاب الشعرم دار أَُ 
 البطؿ : د/ عمي 

 ت َػ الصكرة الفنية في الشعر العربي حتى نياية القرف الثاني اليجرم دَُٕ 
 بكار : د/ يوسؼ حسيف 

 ـ ػ القاىرة  ُُٕٗػ اتجاىات الغزؿ في القرف الثاني اليجرم  ػ دار المعارؼ َُٖ 
 ـ ُٕٗٗىػ/ ُّٕٗىرة ػ ػ بناء القصيدة العربية ػ دار الثقافة ػ القاَُٗ

 التطاوي : د/ عبد اهلل 
 ـ ُُٗٗػ أشكاؿ الصراع في القصيدة العربية ػ الجزء األكؿ ػ األنجمك المصرية َُُ 
 ـ ََِِػ الصكرة الفنية في شعر مسمـ بف الكليد ػ دار غريب ػ القاىرة ُُُ 

 الجبوري : د/ يحيى 
 مؤسسة الرسالة  –ـ ََُِػ/ىُِِْ/ٗط –ػ الشعر الجاىمي : خصائصو كفنكنو ُُِ 

 ـ مؤسسة الرسالة ُٕٗٗىػ/ُُْٖ/ ٓػ شعر المخضرميف كأثر اإلسبلـ فيو /طُُّ
 جمعة : د/ حسيف 

   َـ دار النمير ػ دمشؽ ُٖٗٗ/ ُػ قصيدة الرثاء : جذكر كأطكار طُُْ 
 

 تابالمسبار في النقد األدبي :دراسة في نقد النقد لؤلدب القديـ كلمتناص اتحاد الكـ 115 
  َـ  ََِّالعرب ػ دمشؽ   

 الجندي : د/ درويش 
   َمكتبة نيضة مصر   –ـ ُِٔٗ/ُط – ُٕٔػ الحطيئة البدكم المحترؼ ص ُُٔ
  َ  ْٕٔٗػ الرمزية في األدب العربي ػ دار نيضة مصر ػ رقـ اإليداع ُُٕ

 الجندي : د/ عبد الحميد سند  
 المؤسسة المصرية لمتأليؼ -  ػ زىير بف أبي سممى شاعر السمـ في الجاىميةُُٖ 

 تَكالترجمة د  
 الجندي : د/ عمي 

 ـ  ُٖٓٗػ شعر الحرب في العصر الجاىمي  ػ األنجمك المصرية ُُٗ 
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 ـ ُْٖٗػ في تاريد األدب الجاىمي ػ دار المعارؼ ػ مصر ػ َُِ 
 حساـ الديف : د/ كريـ زكي 

 ـ  ََِِػ الزماف الداللي ػ دار غريب ػ القاىرة ػ ُُِ 
 حساف : د/ تماـ 

 ـََِْىػ/ُِْٓ –ػ األصكؿ : دراسة إبستيمكلكجية لمفكر المغكم عند العرب ُِِ 
  عالـ الكتب   

  َالقاىرة   –عالـ الكتب  –ـ ُٖٗٗ/ ّط -ػ المغة العربية معناىا كمبناىا ُِّ
 ـ ُٕٗٗىػ/ََُْػ مناىج البحث في المغة ػ دار الثقافة ػ الدار البيضاء ػ ُِْ 
 ػ عباس  حسف : أ
 ـ ُٔٗٗػ النحك الكافي ػ دار المعارؼ ػ الطبعة الثالثة عشرة ػ ُِٓ 

 حسنيف : د/ سيد حنفي 
 َُٕٗالشعر الجاىمي : مراحمو كاتجاىاتو الفنية دار النيار ػ ُِٔ 

 حسيف : د/ طو :
 ـ ػ دار المعارؼ ُِٖٗ/  ُّحديث األربعاء ػ طػ ُِٕ 
 دار المعارؼ ـ ػ ُٖٔٗ/ٗػ في األدب الجاىمي ػ طُِٖ 

 حفني : د/ عبد الحميـ 
 ـ ُّٖٗػ الشعراء المخضرمكف ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ ُِٗ 

 حمداف : د/ محمود موسى 
 ػ أدكات التشبيو كاستعماالتيا في القرآف الكريـ ػ مطبعة األمانة ػ الطبعة الثانيةَُّ 
 ـ  ُِٗٗالقاىرة        

 حمودة : د/ طاىر سميماف 
  َت  َظاىرة الحذؼ في الدرس المغكم ػ الدار الجامعية ػ اإلسكندرية ػ د ػُُّ

 حميدة : د/ مصطفى 
 ـ ُٕٗٗ/ُػ نظاـ االرتباط كالربط في تركيب الجممة العربية ػ لكنجماف طُِّ 

 الحوفي :د/ أحمد محمد 
 َدار نيضة مصر  –ـ ُِٕٗ/ٓط –ػ الحياة العربية مف الشعر الجاىمي ُّّ
  َـ دار نيضة مصر ُّٕٗ/ّط -في العصر الجاىمي ػ الغزؿ ُّْ
  َدار نيضة مصر   –ـ َُٖٗ/  ّط –ػ المرأة في الشعر الجاىمي ُّٓ
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 خاف : د/ محمد عبد المعيد
 َمصر  –ـ مكتبة النافذة ََِٔ/ِط –ػ األساطير العربية قبؿ اإلسبلـُّٔ

 الخطيب : د/ عمي أحمد 
 ـََِْ/ُالمصرية المبنانية ط الدار -ػ فف الكصؼ في الشعر الجاىمي ُّٕ

 الخطيب : محمد 
  –دار عبلء الديف  –ـ ََِٓ/ُط –ػ المجتمع العربي القديـ : العصر الجاىمي ُّٖ

 َدمشؽ  
 خميؼ : د/ مّي يوسؼ 

 ـ ػ القاىرةُٖٖٗػ العناصر القصصية في الشعر الجاىمي ػ دار الثقافة ػ ُّٗ 
 خفاجي : د/ محمد عبد المنعـ

   َـ ػ دار الكتاب المبناني ػ بيركت  ُّٕٗ/ِجاىمي ػ طػ الشعر الَُْ
 خميؼ : د/ يوسؼ 

 ـ ُٗٓٗالقاىرة  –دار المعارؼ  –ػ الشعراء الصعاليؾ في العصر الجاىمي ُُْ 
 داود : األب جرجس داود 

 ىػ/ُِْٓ/  ّط –ػ أدياف العرب قبؿ اإلسبلـ ككجييا الحضارم كاالجتماعيُِْ
 َبيركت  –لمدراسات كالنشر كالتكزيع  المؤسسة الجامعية –ـ  ََِٓ

 الداية : د/ فايز 
 ـ ُٔٗٗ/دار الفكر المعاصر ِػ جماليات األسمكب ػ الصكرة الفنية ػ طُّْ 

  خميفة محمود الدليمي : د/ عبد الرزاؽ
 ػ ىاجس الخمكد في الشعر العربي حتى نياية العصر األمكم ػ دار الشئكف الثقافيةُْْ

  َ  ـََُِ/ُػ بغداد ػ ط 
 أبو ديب : د/ كماؿ 

 ـُٓٗٗ/ْػ جدلية الخفاء كالتجمي دراسات بنيكية في الشعر دار العمـ لممبلييف طُْٓ 
 ػ الرؤل المقنعة : نحك منيج بنيكم في دراسة الشعر الجاىمي الييئة المصريةُْٔ 
 ـ ُٖٔٗالعامة لمكتاب  

 ذىني : د/ محمود 
 َـ ػ األنجمك المصرية ُّٕٗ/ُػ القصة في األدب العربي القديـ ػ طُْٕ
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 راضي : د/ عبد الحكيـ 
 ـ َُٖٗػ نظرية المغة في النقد العربي ػ مكتبة الخانجي ػ القاىرة ػ ُْٖ 

 ربابعة  : د/ موسى 
 ـ ََِّػ الشعر الجاىمي : مقاربات نصية ػ دار الكندم ػ األردف ػ ُْٗ

 الرباعي د/ عبد القادر 
 ـََِٔ/ُط –ى : الصكرة الفنية في شعرهػ شاعر السمك : زىير بف أبي سممَُٓ

  َاألردف   –عالـ الكتب الحديث  
 رزؽ : د/ صالح الديف عمي مصطفى 

 ـ القاىرة ُٖٗٗىػ/َُُْػ أدبية النص ػ دار الثقافة العربية ػ الطبعة األكلى ُُٓ 
 ػ  معمقة امرئ القيس كقصائد أخرل : التشكيؿ الفني كمبلمح الرؤية ػ مكتبةُِٓ 
 ـ ُٕٗٗالقاىرة  -ب اآلدا 

 رومية : د/ وىب أحمد 
ا دار سعد الديف ػ ُّٓ ػ بنية القصيدة العربية حتى نياية العصر األمكم قصيدة المدح نمكذجن

  َـ  ُٕٗٗىػ / ُُْٖدمشؽ 
 بيركت -مؤسسة الرسالة  –ـ ُِٖٗ/ّط –ػ الرحمة في القصيدة الجاىميةُْٓ
 /ُُْٔالككيت  َِٕالـ المعرفة رقـ ػ شعرنا القديـ كالنقد الجديد ػ سمسمة عُٓٓ
  َـ ُٔٗٗ    

 زايد : د/ عمي عشري 
 ػ استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعػاصر ػ طػرابمس ػُٔٓ 
 َـ ُٖٕٗالطبعة األكلى  

 زكي : د/ أحمد كماؿ 
  َـ ػ بيركت َُٖٗػ دراسات في النقد األدبي ػ دار األندلس ُٕٓ

 ني أحمد زيتوني : د/ عبد الغ
 –مركز زايد لمتراث  -ـََُِىػ/ ُُِْ/ ُط –ػ اإلنساف في الشعر الجاىميُٖٓ

 اإلمارات  
 السريحي : د/سعيد مصمم 

 ػ حركة المغة الشعرية : مقاربة أكلى لشعر المحدثيف في العصر العباسي ػ الطبعة ُٗٓ 
  َـ ػ جدة ُٗٗٗىػ/َُِْالطبعة األكلى        
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 ف السعراف : د/ محمود حس
 –دار الفكر العربي  -ـ ُٗٗٗ/ ِط – ِْْػ عمـ المغة مقدمة لمقارئ العربي ص َُٔ

  َالقاىرة   
 سمطاف: د/ جميؿ 

  َد . ت   –بيركت  –دار األنكار  –ػ الحطيئة ُُٔ
 سمطاف د/ منير 

 َـ ػ منشأة المعارؼ ََِِ/ْػ بديع التراكيب في شعر أبي تماـ ػ طُِٔ 
 ـ ػ مصر ُٖٖٗمة كالجمؿ ػ منشأة المعارؼ ػ ػ ببلغة الكممة كالجمُّٔ

 السندوبي : أ ػ حسف 
 ػ شرح ديكاف امرئ القيس كمعو أخبار المراقسة كأشعارىـ في الجاىمية كاإلسبلـ ُْٔ 
 ـ ػ بيركت ُِٖٗىػ/َُِْالطبعة السابعة ػ المكتبة الثقافية ػ        

 السيد : د/ شفيع 
 يؿ كتقييـ ػ الطبعة الثانية ػ دار الفكر العربي ػ البحث الببلغي عند العرب : تأصُٓٔ 
 ـ ُٔٗٗىػ/ُُْٔالقاىرة        
 ـ ُِٖٗػ التعبير البياني : رؤية نقدية ػ الطبعة الثانية ػ دار الفكر العربي ُٔٔ 
  َـ مكتبة النصر ََِّ/ُػ فف القكؿ : مقدمة لدراسة الببلغة كالنقد األدبي ػ ط 

  فتحي  أبو شارب : د/ مصطفى
 ـ عالـ الكتبُٔٗٗىػ/ُُْٕ/ُط -ػ الظكاىر اإلسبلمية في شعر المخضرميف  ُٕٔ

 الشايب : أ/ أحمد محمد 
 َـ ػ مكتبة النيضة المصرية  ُْٔٗ/ ٕػ أصكؿ النقد األدبي ػ طُٖٔ

 الشرقاوي : د/ عفت 
 بيركت –ـ ُٕٗٗ –دار النيضة العربية  –ػ دركس كنصكص في األدب الجاىميُٗٔ

 ؼ ميشاؿ شريـ : د/ جوزي
 ػ دليؿ الدراسات األسمكبية ػ الطبعة الثانية ػ المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشرَُٕ 
 ـ ػ بيركت  ُٕٖٗىػ/َُْٕكالتكزيع ػ        

  يالشورى : د/ مصطفى عبد الشاف
 ـ ُٔٗٗػ الشعر الجاىمي : تفسير أسطكرم ػ الطبعػة األكلى ػ لكنجمػاف ػ ُُٕ 
 صر صدر اإلسبلـ : رؤية مكضكعية فنيػػة ػ لكنجمػػاف ػ  شعر الرثاء في عُِٕ 
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 ـ  ُٔٗٗالطبعة األكلى       
 الصائال : د/ عبد اإللو 

 ـ المركز الثقافي العربي ُٕٗٗ/ُػ الخطاب اإلبداعي الجاىمي كالصكرة الفنية ػ طُّٕ 
 ػ الزمف عند الشعراء العرب قبؿ اإلسبلـ ػ دار الشئكف الثقافية ػ بغػػدادُْٕ

  َـ ُٖٔٗ 
 صالم : دكتورة بشرى موسى 

ػػػ الصػػكرة الشػػعرية فػػي النقػػد العربػػي الحػػديث ػ الطبعػػة األكلػػى المركػػز الثقػػافي العربػػي الربػػاط ُٕٓ
 َـ  ُْٗٗ

 الصالحي : د/ عباس 
 ـ ُُٖٗ/ُط –ػ الصيد كالطرد في الشعر العربي حتى نياية القرف الثاني اليجرمُٕٔ

  َبيركت   –كالتكزيع المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر  –
 صبم: د/ عمي عمي 

  َـ مطبعة األمانة ُٕٔٗ/ُط  -ػ البناء الفني لمصكرة األدبية عند ابف الركمي ُٕٕ
 الضالع : د/ محمد صالم 

 ـ ََِِػ األسمكبية الصكتية ػ دار غريب ػ ُٖٕ 
 ضيؼ : د/ شوقي 

 القاىرة  دار المعارؼ ػ ْط ُػ تاريد األدب العربي : العصر الجاىمي ُٕٗ 
 ـ  ُٖٕٗػ الفف كمذاىبو في الشعر العربي ػ الطبعة العاشرة ػ دار المعارؼ ػ َُٖ 
    ُِٔٗػ في النقد األدبي ػ الطبعة الثانية ػ دار المعارؼ ُُٖ 

 الطرابمسي : د/ محمد اليادي 
 ـ ُٔٗٗػ خصائص األسمكب في الشكقيات ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ مصر ُِٖ 

 كري الطوانسي : ش
 ػ مستكيات البناء الشعرم عند محمد إبراىيـ أبك سنة ػ الييئة المصريػة العامػة  ُّٖ 
 َـ ُٖٗٗلمكتاب          

 ظاظا : د/ حسف 
 ـ ُُٕٗػ المساف كاإلنساف ػ مطبعة المصرم ُْٖ 

 عباس: د/ إحساف 
 الثامف ػ تاريد النقد األدبي عند العرب : نقد الشعر مف القرف الثاني حتى القرفُْٖ
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 ـُّٗٗاألردف  –عىٌماف  -دار الشركؽ  –اليجرم  
  َـ ػ دار الثقافة ػ بيركت  ُٗٓٗ/ ِػ فف الشعر ػ طُٖٓ

 العبد : د/ محمد 
 ػ إبداع الداللة في الشعر الجاىمي : مدخؿ لغكم أسمكبي ػ دار المعارؼ ػ الطبعة ُٖٔ 
 ـ ُٖٖٗاألكلى          
 ـ ُٖٗٗ/ ُار الفكر لمدراسات كالنشر كالتكزيع ػ طػ المغة كاإلبداع األدبي ػ دُٕٖ 

ـ ػ األكاديميػػػة الحديثػػػة لمكتػػػاب ََِٓىػػػػ/ُِْٔ/ُط -ػػػػ الػػػنص كالخطػػػاب كاالتصػػػاؿ ُٖٖ
 الجامعي القاىرة 

 1 

ِاد   عبد الباقي : محمد ف
  ـ ُٕٖٗػ المعجـ المفيرس أللفاظ القرآف الكريـ ػ دار الدعكة ُٖٗ

 عبد التواب: د/ رمضاف 
 َالخانجي   –ـ ُٖٓٗ/ ِط –دخؿ إلى عمـ المغة كمناىج البحثػ المَُٗ

 عبد الجميؿ د/ عبد القادر 
 ـ عمافََِِ/ِكثبلثية الدكائر الببلغية ػ دار صفاء ط ةػ األسمكبيُُٗ

 عبد الحافظ : د/ صالح 
 ـ ػ القاىرة ُٕٖٗػ الصنعة الفنية في شعر المتنبي ػ دار المعارؼ ػ ُِٗ 

 عوني  عبد الرِوؼ : د/ محمد
 ػ القاىرة  ُٕٕٗػ القافية كاألصكات المغكية ػ مكتبة الخانجي ػ ُّٗ 

 عبد الرحمف : د/ نصرت 
 ػ الصكرة الفنية في الشعر الجاىمي في ضكء النقد الحديث ػ مكتبة األقصى ػ ُْٗ 
 ـ ُٕٔٗعماف          
 ـُٖٓٗدار الفكر عىماف  -ػ الكاقع كاألسطكرة في شعر أبي ذؤيب اليذلي ُٓٗ 

 عبد القادر : أ/ حامد 
 ـ ػ القاىرة ُْٗٗػ دراسات في عمـ النفس األدبي ػ لجنة البياف العربي ػ ُٔٗ 

 عبد المطيؼ : د/ محمد حماسة 
 ـ ُٔٗٗىػ/ُُْٔػ بناء الجممة العربية ػ دار الشركؽ ػ الطبعة األكلى ُٕٗ 
  ُٔٗٗدار الشركؽ ػ لغة الشعر : دراسة في الضركرة الشعرية / الطبعة األكلى /ُٖٗ 
 َـ ػ القاىرة ََُِػ المغة كبناء الشعر ػ دار غريب ُٗٗ 
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 عبد اهلل : د/ محمد حسف 
 َـ ُُٖٗػ الصكرة كالبناء الشعرم ػ دار المعارؼ ػ القاىرة ػ ََِ 

 عبد اهلل : د/ محمد صادؽ حسف 
 ـُٖٓٗدار الفكر العربي  –ػ خصكبة القصيدة الجاىمية كمعانييا المتجددة َُِ

 عبد المجيد : جميؿ 
 ُٖٗٗػ البديع بيف الببلغة العربية كالمسانيات النصية/الييئة المصرية العامة لمكتابَِِ 

 عبد المطمب : د/ محمد 
 ـ ػ لكنجماف ػ القاىرة ُٕٗٗػ الببلغة العربية : قراءة أخرل ػ الطبعة األكلى َِّ 
 رة ـ ػ القاىُْٗٗ/ُػ الببلغة كاألسمكبية ػ لكنجماف ػ طَِْ 
 ـ ػ لكنجماف ُٔٗٗػ قراءة ثانية في شعر امرئ القيس ػ الطبعة األكلى ػ َِٓ 

 عبد الوىاب: شكري 
 َـ ُٖٓٗػ اإلضاءة المسرحية ػ الييئة المصرية العامة لمكتاب َِٔ

 عزاـ : د/ محمد 
  ـ ػ دمشؽ ََُِػ النص الغائب ػ منشكرات اتحاد الكتاب العرب َِٕ

 عساؼ : د/ ساسيف 
 ـ ػ ُِٖٗصكرة الشعرية كنماذجيػا في إبداع أبي نكاس ػ الطبعػة األكلى ػ الَِٖ 
 المؤسسة الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ػ بيركت          

 عصفور : د/ جابر أحمد 
 ـ َُٖٗػ الصكرة الفنية في التراث النقدم كالببلغي ػ دار المعارؼ ػ َِٗ 
 ـ ػ القاىرة ُٖٕٗنقدم ػ دار الثقافة ػ ػ مفيـك الشعر : دراسة في التراث الَُِ 

 عطواف : د/ حسيف 
 ـ ػ القاىرةَُٕٗػ مقدمة القصيدة العربية الجاىمية ػ دار المعارؼ ُُِ

 عمي : د/ إبراىيـ محمد 
 ـ جركس برسََُِ/ُػ المكف في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ قراءة ميثكلكجية طُِِ

 عمر : د/ أحمد مختار 
 ـ ػ القاىرة ُّّٗػ الطبعة الرابعة ػ عالـ الكتب ػ عمـ الداللة ُِّ 
 ـ ُٕٗٗػ المغة كالمكف ػ الطبعة الثانية ػ عالـ الكتب ػ ُِْ 



 

456 

 العمري : د/ محمد 
 -ػػػ تحميػػؿ الخطػػاب الشػػعرم : البنيػػة الصػػكتية فػػي الشػػعر : الكثافػػة ػ الفضػػاء ػ التفاعػػؿ ُِٓ

  ػ الدار العالمية لمكتاب ػ الرباط َُٗٗالطبعة األكلى 
 عوض : دكتورة ريتا 

 ػ بنية القصيدة الجاىمية : الصكرة الشعرية لدل امرئ القيس ػ الطبعة األكلى ػ ُِٔ 
 ـ ُِٗٗاآلداب ػ بيركت          

 عياد : د/ شكري محمد 
 ـ القاىرةُٖٖٗ/ُانترناشيكناؿ ط -ػ المغة كاإلبداع : مبادئ عمـ األسمكب العربي ُِٕ 

 عيد : د/ رجاء 
  َـ ػ اإلسكندرية ُٕٗٗة الببلغة بيف التقنية كالتطكر ػ منشأة المعارؼ ػ فمسفُِٖ

 الغذامي: د/ عبد اهلل 
  ُٖٓٗ/َُْٓ/ُػ الخطيئة كالتكفير ػ النادم األدبي جدة طُِٗ
 ـ ػ المركز الثقافي العربي ػ الدارُْٗٗ/ُط -ػ القصيدة كالنص المضاد َِِ

   َ ءالبيضا 
 الفريم: د/ سياـ عبد الوىاب 

  -ُٗحكليات كمية اآلداب جامعة الككيت رقـ  –ػ أكس بف حجر كمعجمو المغكمُِِ
  َجامعة الككيت   –ـ مجمس النشر العممي ُٖٗٗٗىػ/ ُُْٖ

 فضؿ : د/ صالح 
 ـ ُِٗٗ/  ُْٔػ ببلغة الخطاب كعمـ النص ػ الككيت ػ عالـ المعرفة رقـ ِِِ 
جراءاتو ػ الييئة المِِّ   ـ ُٖٓٗصرية لمكتاب ػ عمـ األسمكب مبادئو كا 

 الفقي : د/ صبحي إبراىيـ 
 ـ َََِػ عمـ المغة النصي بيف النظرية كالتطبيؽ ػ الطبعة األكلى ػ قباء ػ ِِْ 

 القط : د/ عبد القادر 
 ـ ُْٖٗػ في الشعر اإلسبلمي كاألمكم ػ مكتبة الشباب ِِٓ 

 القيسي: د/ حمودي 
 بيركت –ـ عالـ الكتب ُْٖٗىػ/ َُْْ/ِط –ػ الطبيعة في الشعر الجاىمئِِ

 أبو كرشة : د/ طو مصطفى 
  َالقاىرة  –لكنجماف  –ـ ُٔٗٗ/ ُط –ػ أصكؿ النقد األدبي ِِٕ 
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 كشؾ: د/ أحمد 
  َالقاىرة  –ـ ََِْػ القافية تاج اإليقاع الشعرم ػ مكتبة غريب ِِٖ

 كماؿ الديف : د/ حاـز عمي 
 ـ ػ القاىرة ُٖٗٗداب ػ القافية : دراسة صكتية جديدة ػ مكتبة اآلِِٗ 

 كنواف: د/ عبد الرحيـ 
 ـ دار أبي رقراؽ الرباط ػ المغربََِِ/ُػ مف جماليات إيقاع الشعر العربي طَِّ

 الكومي: د/ محمد محمد 
 ػ الصراع بيف اإلنساف كالطبيعة في الشعر الجاىمي ػ الييئة المصرية العامةُِّ

 ـ  ُٖٕٗلمكتاب باإلسكندرية  
  لحمداني: د/حميد

  َـ ػ المركز الثقافي العربي ػ الدار البيضاء ََِّ/ُط -القراءة كتكليد الداللة  
 محجوب: د/ فاطمة 

   َالقاىرة  –ـ َُٖٗدار المعارؼ  –قضية الزمف في الشعر العربي : الشباب كالمشيب
 المصري : دكتورة يسرية يحيى 

 ـ ُٕٗٗعامة لمكتاب ػ بنية القصيدة في شعر أبي تماـ ػ الييئة المصرية الِِّ 
 مصموح : د/ سعد 

 ـ ػ عيف لمدراسات ُّٗٗػ في النص األدبي : دراسة إحصائية ػ الطبعة األكلى ِّّ 
 المطردي: عبد الرحمف 

 ـ ػ الدار الجماىيرية ػُٖٔٗىػ/ ُّٓٗ ُػ أساليب التككيد في القرآف الكريـ طِّْ
 ليبيا 

 المطمبي : د/ مالؾ يوسؼ 
 ـ  ُٖٔٗػ الييئة المصرية العامة لمكتاب ػ ػ الزمف كالمغة ِّٓ 

 مّكي : د/ الطاىر أحمد  
  َدار المعارؼ  -ـُٖٔٗ/ّػ الشعر العربي المعاصر: ركائعو كمدخؿ لقراءتو طِّٔ

 مفتاح : د/ محمد 
 ػ تحميؿ الخطاب الشعرم ػ استراتيجية التناص ػ الطبعة الثالثة ػ المركز الثقافي ِّٕ 
 ـ ػ الرباط ُِٗٗالعربي          

نجاز المركز الثقافي العربي ػ الرباط  ػ طِّٖ  ـ َُٗٗ/ِػ دينامية النص : تنظير كا 
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 موسى : د/ عمي حممي 
 ـ ُٖٕٗػ دراسة إحصائية لجذكر معجـ الصحاح ػ الييئة العامة لمكتاب ِّٗ 

 ناصر: د/ إبراىيـ 
 –ؿ المطابع التعاكنية جمعية عما –ػ األنثركبكلكجيا الثقافية : عمـ اإلنساف الثقافيَِْ

  َـ ُِٖٗىػ/ َُِْاألردف  –عماف  
 ناصؼ : أ/ عمي النجدي 

 ػ القصة في الشعر العربي إلى أكائؿ القرف الثاني اليجرم ػ نيضة مصر ُِْ
 ناصؼ : د/ مصطفى 

 َدار األندلس  –ـ ُُٖٗىػ/َُُْ/ِػ دراسة األدب العربي طِِْ
  َألندلس ـ دار اُُٖٗ/  ِػ الصكرة األدبية ػ طِّْ
  َت َد  –دار األندلس  –ػ قراء ثانية لشعرنا القديـ ِْْ
  َالقاىرة  –ـ َُٕٗمكتبة الشباب  –ػ مشكمة المعنى في النقد الحديث ِْٓ

 نافع: د/ عبد الفتاح صالم 
 األردف –مكتبة المنار  -ـ ُٖٓٗ/ُط -ػ عضكية المكسيقى في النص الشعرم ِْٔ

 النجار: د/ أحمد محمد 
 الصدر لخدمات الطباعة –ـ ُِٗٗ/ ُط –ساليب الصناعة في الشعر الجاىمي ػ إِْٔ

 النعيمي : د/ أحمد إسماعيؿ 
 سينا لمدراسات  ُٓٗٗػ األسطكرة في الشعر العربي قبؿ اإلسبلـ الطبعة األكلى ِْٖ 
 َكالنشر كالتكزيع ػ القاىرة          

 نوفؿ: د/ سيد 
  َالقاىرة   –دار المعارؼ  –ـ ُٖٕٗ/ِط –ػ شعر الطبيعة في األدب العربيِْٗ

 النوييي : د/ محمد 
 تَالدار القكمية لمطباعة كالنشر د -ػ الشعر الجاىمي : منيج في دراستو كتقكيمو َِٓ 

 ػ القاىرة ُْٔٗػ قضية الشعر الجديد ػ معيد الدراسات العربية العالية ػ ُِٓ
 معيد البحكث كالدراسات -مالي ػ كظيفة األدب بيف االلتزاـ الفني كاالنفصاـ الجِِٓ

 ـ ُٔٔٗالعربية  
 ىاروف : أ ػ عبد السالـ محمد 

 /الخانجي ََُِػ األساليب اإلنشائية في النحك العربي ػ الطبعة الخامسة ِّٓ 
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 ىيبة: د/ عبد الرحمف 
 َـ   ُُٖٗىيئة الكتاب باإلسكندرية  -ػ الشباب كالشيب في الشعر العربي ِْٓ

 طفى ىدارة : د/ محمد مص
  َـ ػ المكتب اإلسبلمي ُٕٓٗ/ِػ مشكمة السرقات في النقد العربي   ػ طِٓٓ

 ىالؿ : د/ محمد  نيمي 
 ت  َػ دراسات كنماذج في مذاىب الشعر كنقده ػ دار نيضة مصر ػ د ِٔٓ 
 َت  َػ النقد األدبي الحديث ػ دار نيضة مصر ػ د ِٕٓ 

 الواسطي: د/محمد 
 َـ ػ الرباط  ََِّاء المحدثيف ػ دار المعرفة ػ ظاىرة البديع عند الشعر ِٖٓ

 ويس د/ أحمد محمد : 
 ػ أبريؿ ُُّػ االنزياح في منظكر الدراسات األسمكبية ػ كتاب الرياض رقـِٗٓ

  َـ المممكة العربية السعكدية ََِِ 
 يقطيف : سعيد 
 بي ـ ػ المركز الثقافي العر ََُِ/ِط -ػ انفتاح النص الركائي : النص كالسياؽ َِٔ
 /ُط –ػ مف النص إلى النص المترابط : مدخؿ إلى جماليات اإلبداع التفاعمي ُِٔ

 َالرباط  –المركز الثقافي العربي  –ـ ََِٓ
 يوسؼ : د/ حسني عبد الجميؿ 

  َـ  ُٖٖٗ –مكتبة النيضة المصرية   –ػ اإلنساف كالزماف في الشعر الجاىمي ِِٔ 
 ـ ػ الدار الثقافية ػ القاىرة ُٖٗٗاألكلى  ػ التمثيؿ الصكتي لممعاني ػ الطبعةِّٔ

  َـ  ُٖٗٗىػ/َُْٗ –القاىرة  –مكتبة اآلداب  –ػ العذؿ في الشعر الجاىمي ِْٔ 
 اليوسؼ : يوسؼ

  َبيركت   –دار الحقائؽ  –ـ ُٖٓٗ/ْط –ػ مقاالت في الشعر الجاىمي  ِٓٔ
 

 ج ـ المراجع المترجمة 
 أولماف: استيفاف 

 ُٕٖٗالمغة ترجمة د/ كماؿ بشر مكتبة الشباب القاىرة ػ دكر الكممة في ِٔٔ
 إيفانكوس : خوسيو ماريا بوثويمو 

 ـ ُِٗٗػ نظرية المغة األدبية ترجمة د/ حامد أبك أحمد ػ دار غريب ِٕٔ 
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 بارت: روالف 
 ـُٖٖٗ/ُػ ط ّٔ، ِٔػ لذة النص ترجمة فؤاد صفا كالحسيف سبحاف ص ِٖٔ

 تكبقاؿ ػ الدار البيضاء   
 ف : ميخائيؿ باختي

ىيئػػة قصػػكر  ُْٖ، ُّْػػػ المبػػدأ الحػػكارم : تزفيتػػاف تػػكدركؼ ترجمػػة فخػػرم صػػالح ص ِٗٔ
 ـ ،ُٔٗٗالثقافة 
 بالمر : فرانؾ 

 ـ ُٕٗٗػ مدخؿ إلى عمـ الداللة ترجمة د/ خالد محمكد جمعة ػ دار العركبة َِٕ 
 برينكر: كالوس 

 سية كالمناىج ترجمة د/ سعيدمدخؿ إلى المفاىيـ األسا –ػ التحميؿ المغكم لمنص ُِٕ
  َالقاىرة  –مؤسسة المختار  –ـ ََِٓىػ/ُِْٓ/ُط –حسف بحيرم 

 بموؾ :ىاسكؿ و ىيرماف سالينجر 
 ـ ُٔٔٗػ الرؤيا اإلبداعية ترجمة أسعد حميـ ػ دار نيضة مصر ػ ِِٕ 

 بميث : ىنريش 
 مد العمرم ػ الببلغة كاألسمكبية : نحك نمكذج سيميائي لتحميؿ النص ترجمة محِّٕ 
 َـ ُٗٗٗأفريقيا الشرؽ          

 جاكبسوف : روماف 
 دار -ـُٖٖٗ/ُط –ػ قضايا الشعرية ترجمة محمد الكلي كمبارؾ حنكف   ِْٕ 
 المغرب -تكبقاؿ 

 ػ محاضرات في الصكت كالمعنى ترجمة حسف ظاظا كرفيقو المركز الثقافيِٕٓ
 ـ ػ الرباط  ُْٗٗ/ ُالعربي ط 

 اف ف ٓأ  ٓدايؾ : توف 
 ػ عمـ النص : مدخؿ متداخؿ االختصاصات ترجمة د/ سعيد حسف بحيرم ػِٕٔ 

 ـ ػ دار القاىرة ََُِ/ ُط  
 َـ  َََِػ النص كالسياؽ ، ترجمة عبد القادر قنيني ػ أفريقيا الشرؽ ِٕٕ
 درو : إليزابث 

  ـُُٔٗمكتبة منيمنة  -ػ الشعر: كيؼ نفيمو كنتذكقو ترجمة محمد إبراىيـ الشكس ِٖٕ 
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 دي بوجراند : روبرت 
 ػ القاىرةُٖٗٗػ النص كالخطاب كاإلجراء ػ ترجمة د/ تماـ حساف عالـ الكتب ِٕٗ

 دي بوجراند : روبرت ، ودريسمر  
الييئػػة المصػػرية  –ػػػ مػػدخؿ إلػػى عمػػـ لغػػة الػػنص ترجمػػة د/ إليػػاـ أبػػك غزالػػة ك عمػػي خميػػؿ َِٖ

 ـ ُٗٗٗالعامة لمكتاب 
 راي: وليـ 

 دار  -مف الظاىراتية إلى التفكيكية ترجمة د/ يكئيؿ عزيز  ػ المعنى األدبيُِٖ
 ـُٕٖٗالمأمكف بغداد  

 رتشاردز : أيفور أرمسترونم 
 ـ ُّٔٗػ مبادئ النقد األدبي ترجمة د/ محمد مصطفى بدكم المؤسسة المصرية ِِٖ 

 زنياؾ : واور 
 /ُط –مشكبلت بناء النص ترجمة د/سعيد حسف بحيرم  –ػ مدخؿ إلى عمـ النص ِّٖ

  َالقاىرة  –مؤسسة المختار  -ـ  ََِّ
 ستولنيتز: جيرـو 

 َـ الييئة المصرية العامة لمكتاب ُُٖٗ/ِػ النقد الفني ػ ترجمة د/ فؤاد زكريا طِْٖ
ِاد   سزكيف : ف

 ػ العصر الجاىمي ػ ترجمة د/ محمكد فيمي  ِ/جِػ تاريد التراث العربي مجِٖٓ 
 ـ ُّٖٗىػ/َُّْحمد بف سعكد اإلسبلمية ػ حجازم ػ منشكرات جامعة م         

 شبمنر : برند 
 ُػ عمـ المغة كالدراسات األدبية ترجمة د/ محمكد جاد الرب ػ الدار الفنية ػ طِٖٔ 
 ـ ػ القاىرةُُٗٗ 

 شوروف : جاؾ 
 – ٕٔػ المكت في الفكر الغربي  ترجمة كامؿ يكسؼ حسيف عالـ المعرفة  العدد ِٕٖ

 ـ الككيت ُْٖٗأبريؿ  
 بف الشي  : جماؿ الديف ا

 ـ ُٔٗٗ/تكبقاؿ ُػ الشعرية العربية ترجمة مبارؾ حنكف كرفيقيو طِٖٖ 
 فييفجر: فولفجانم ىاينو ماف و ديتر 

 ـََِْ/ ُػ مدخؿ إلى عمـ لغة النص ، ترجمة كتعميؽ د/ سعيد حسف بحيرم طِٖٗ
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 ػ زىراء الشرؽ ػ القاىرة  
 كريستيفا : جوليا 

 ـ ػُُٗٗ/ ُة فريد الزاىي ػ تكبقاؿ طػ عمـ النص : ترجمَِٗ
 كولنجوود : روبيف جرج 

 ػ مبادئ الفف ترجمة د/ أحمد حمدم محمكد ػ الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمةُِٗ
 ـُٔٔٗ 

 كويف : جوف 
 ـ ُّٗٗػ بناء لغة الشعر ترجمة د/ أحمد دركيش ػ الطبعة الثالثة دار المعارؼ ِِٗ 
 مصر ُٓٗٗحمد دركيش ػ المجمس األعمى لمثقافة ػ ػ المغة العميا ترجمة د/ أِّٗ 

 لويس: سي دي 
 ـ ػُِٖٗػ الصكرة الشعرية ترجمة د/أحمد نصيؼ الجنابي كرفيقيو دار الرشيد ِْٗ

 َبغداد  
 ماكميش : أرشيبالد 

 ـُّٔٗػ الشعر كالتجربة : تر سممى الخضراء الجيكسي دار اليقظة العربية  ِٓٗ
 مولينيو : جورج 

 ـ ُٗٗٗسمكبية ػ ترجمة بساـ بركة ػ بيركت ػ ػ األِٔٗ 
 ميوميؾ : د . سي  

 َبغداد   –ـ ُِٖٗدار الحرية  –ػ المفارقة : ترجمة د/ عبد الكاحد لؤلؤة ِٕٗ
 : ىانز  ميرىوؼ

 القاىرة ُِٕٗالزمف في األدب ترجمة أسعد رزكؽ مؤسسة سجؿ العرب ػ ِٖٗ
 ىولب: روبرت 
 ىػ/ُُْٓلديف إسماعيؿ النادم األدبي ػ جدة ػ نظرية التمقي ترجمة د/ عز اِٗٗ

 ـُْٗٗ
 ويميؾ : رينيو وأوستف واريف 

 ػ نظرية األدب ترجمة محيي الديف صبحي كمراجعة د/ حساـ الخطيب ػ مطبعة ََّ 
 ـ ُِٕٗخالد الطرابيشي ػ          
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 د ـ المراجع األجنبية :
311-Sylvia Chalker , Edmund Weiner : The Oxford Dictionary of English 

Grammar- Oxford university  press 1994 

312-Kirsten Malmkjaer : The Linguistics Encyclopedia-  London And New 

York 1996. 

313-M.A.K. HALLDAY ANGUS MCINTOSH AND PETER STREVENS : 

THE LINGUISTIC SCIENCES AND LANGUAGE TEACHING- 

LONGMAN 1966 

314-H.L.B.Moody : Literary Apprectiation - pag  27 - Longman  - Seventh 

Impression 1979 

 

 هـ ـ الرسائل الجامعية 
 رضواف : ياسر عبد الحسيب عبد السالـ 

 –إشراؼ د/ صبلح رزؽ  –شعر حميد بف ثكر اليبللي : دراسة أسمكبية ػ َّٓ 
 ـََِّمخطكطة بكمية دار العمـك  

 راد سميماف سالـ : ميا م
ػ شعر أكس بف حجر : دراسة فػي معيػار الصػنعة كتصػنيفو فػي المصػادر الببلغيػة قػديمنا َّٔ

مخطكطة بكمية دار العمـك  –إشراؼ د/ محمد حسف عبد ا ك د/ كماؿ عبد العزيز  –كحديثنا 
 ـََِّفرع الفيـك 

 مرساؿ: إيماف 
 تشراؼ د/ جابر عصفكررسالة ماجستير ب -ػ التناص الصكفي في شعر أدكنيس َّٕ

  ُٖٗٗػ مخطكطة بكمية اآلداب جامعة القاىرة  
 

 هـ ـ الدوريات : 
  مجمة جذور التراث 

 ىػ النادم األدبي الثقافي بجدة ُِْْمحـر  -ػ العدد الثاني عشر َّٖ
 مجمة الدراسات المغوية : 

عػػدد الرابػػع ػ ػػػ مركػػز الممػػؾ فيصػػؿ لمبحػػكث كالدراسػػات اإلسػػبلمية ػ المجمػػد الخػػامس الَّٗ
  َـ ػ المممكة العربية السعكدية ََِْىػ/ ُِْْ

 مجمة عالمات في النقد األدبي 
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النػػػػادم األدبػػػػي  -ـ ُِٗٗىػػػػػ / مػػػػارس ُُِْشػػػػعباف  –ػػػػػ المجمػػػػد األكؿ الجػػػػزء الثالػػػػث َُّ
 المممكة العربية السعكدية  –جدة  -الثقافي 
 –النػػادم األدبػػي بجػػدة  –ـ َََِديسػػمبر  -المجمػػد العاشػػر  الجػػزء الثػػامف كالثبلثػػكف ػػػ ُُّ

 المممكة العربية السعكدية 
 مجمة فصوؿ : الييئة المصرية العامة لمكتاب 

 ـ ُٖٓٗيناير  -العدد الثاني  -ػ المجمد الخامس ُِّ 
 ُُٗٗيكليك/   -ػ المجمد العاشر العدداف األكؿ كالثاني  ُّّ 
 لمكتاب الييئة المصرية ََِّػ العدد الثاني كالستكف  ربيع ُّْ 

  –مجمة كمية ا داب جامعة القاىرة 
 ـَََِيناير   -العدد األكؿ-ػ المجمد  الستكف ُّٓ
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 الفيرس
 الصفحة المكضكع

 ُ افالعنك 
 ِ اإلىداء

 ّ الشكر كالتقدير
 ْ مقدمة
 ٗ تمييد

 َُ أكالن : عمـ المغة النصي
 ُٔ ثانينا : تيار الصنعة

 الباب األكؿ : مستكيات البناء الشعرم
 كاإليقاعي الفصؿ األكؿ : المستكل الصكتي

 
َّ 

 ُّ مدخؿ               
 ّّ المبحث األكؿ : القيـ اإليحائية لؤلصكات

  كالن : التكرار النكعي لؤلصكاتأ
 ػ تكرار األصكات الميمكسةُ     ّْ

 ّٖ ػ تكرار األصكات المجيكرةِ      
  ثانينا : التكرار المكقعي لؤلصكات

 
ُْ 

 أ ػ التكرار المكقعي لمصكت المفرد    
 التصريع              

  ب ػ التكرار المكقعي لمدكاؿ المغكية    
 التصدير              ْٔ

  ج ػ التكرار الحركي لمدكاؿ المغكية     
 الترديد               ِٓ

 ٕٓ المجاكرة              
 ٖٓ الجناس / حضكر الداؿ كغيبة المدلكؿ              

 ّٔ المبحث الثاني : الكزف الشعرم
 ٖٔ المبحث الثالث : القافية
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 ْٗ الفصؿ الثاني : المستكل المفظي
 ٓٗ مدخؿ              

  المبحث األكؿ : البنية المغكية
 حجـ الكممة                ٕٗ

  المبحث الثاني : البنية الصرفية
 القيـ الداللية لؤلفعاؿ                َُِ

 َُٔ القيـ الداللية لممشتقات               
  المبحث الثالث : البنية الداللية

 أكالن : مفردات الزمف                َُٗ
 ُُٕ ثانينا : مفردات العمر               
 ُُِ ثالثنا : األلكاف               
 َُّ رابعنا : مفردات الحيكاف كالطير               

 ُْٕ الفصؿ الثالث : المستكل التركيبي
 ُْٖ مدخؿ               

  المبحث األكؿ : البنى الخبرية
 أكالن : بنية التككيد كأدكاتيا                َُٓ

 ُْٓ ثانينا : بنية العدكؿ               
 ُٓٓ ػ التقديـ كالتأخيرُ                    
 ُُٔ ػ الحذؼِ                    
 ُٖٔ ػ بنية الزيادةّ                    

  المبحث الثاني : البنى اإلنشائية
 ػ األمرُ                     ُّٕ

 ُٕٔ ػ النييِ                    
 ُٖٕ ػ االستفياـّ                    
 ُّٖ النداءػ ْ                   
 ُٖٓ ػ التمنيٓ                   
 ُٕٖ ػ تداخؿ الخبر مع اإلنشاءٔ                   
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 ُِٗ الفصؿ الرابع : الصكرة الشعرية
مفيكـ الصكرة كأىميتيا ككظيفتيا في النص :  مدخؿ                     

  الشعرم
ُّٗ 

  المبحث األكؿ : الصكرة الجزئية
 أكالن : التشبيو                ُٗٗ

 ُِْ ثانينا : االستعارة               
 ُِٗ ثالثنا : الكناية               

  المبحث الثاني : الصكرة الكمية
 مدخؿ              ِِٓ

 ِِٕ أكالن : الصكرة القصصية                  
 ُِْ ثانينا : الصكرة الكصفية                  

 ِْٓ الباب الثاني : التحميؿ النصي
 ِٓٓ مدخؿ           

 ِٔٓ الفصؿ األكؿ : الترابط النصي
 ِٕٓ مدخؿ

 َِٔ المبحث األكؿ : بنية الحضكر / الغياب  
 ِٕٔ الثاني : بنية الخطابالمبحث 

 ِٕٕ المبحث الثالث : بنية الربط
 ِٖٖ المبحث الرابع : بنية التكرار

 ِٖٗ الفصؿ الثاني : انسجاـ النص
 ِٗٗ مدخؿ

 َِّ المبحث األكؿ : بنية العمك
 ُُّ اني : بنية التفردالمبحث الث

 َِّ المبحث الثالث : بنية المفارقة
 ِّٗ المبحث الرابع : بنية الزىك
 ّّٗ الفصؿ الثالث : التناص

 َّْ مدخؿ
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 ّْٔ المبحث األكؿ : التناص الداخمي
 ِّٓ المبحث الثاني : التناص الخارجي
 ُّٕ المبحث الثالث : تناص األمثاؿ
 ّٕٗ المبحث الرابع : التناص الديني
 ّٕٖ الفصؿ الرابع : النص كالسياؽ

 ّٖٖ تمييد
 ُّٗ المبحث األكؿ : سياؽ الكـر

 ََْ المبحث الثاني : سياؽ المرأة العاذلة
 َْٖ المبحث الثالث : سياؽ المكت

 ُْٔ المبحث الرابع : سياؽ المعتقد الديني
 َّْ الخاتمة

 ّْٗ المصادر كالمراجع
 ْٔٔ الفيرس

 

 
 

 
     

 


